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PENGANTAR

khwan yang mulia, mari kita memuja Allah; Rabb

yang tiada ilah kecuali Dia. Salam sejahtera untuk
pemimpin kita, Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wa

Sallam. Keluarganya, danpara sahabatnya, serta orang-

orang yang tetap mengikuti jeiak langkah mereka secara

baik hingga hari kiamat nanti'

kin adalah apabila iman Allah Y
Maha Esa itu telah merasuk dalam wa cl.an

ti mu' Jengan

Perlsal ia akan men dapi kehidupan
d dunia ini. ya'

dibarengi dengan keirhanan akan sia-sialah setiap

perisai, baikbagi muslim yang aktif maupun yang pasif,

penguasa atau rakyat jelata, kaya ataupunmiskin. Tanpa

iman, tiada artinya kesiagaan aPa Pun. Thk akan bernilai
sedikit pun modal atau simpanannya.

Pembaca tercinta, di antara hal yang sudah diketahui



Apakah Iman Itu?

Pembaca budiman, sebenarnya, apakah yang di-
maksud dengan iman itu?

Yang dimaksud dengan n
mu'min yang mencuat dari lubuk hati bahwa kehidupanJA

dan kematian itu berada dalam genggaman (kekuasaan)

Allah. Dan apa pun yang Allah timpakan kgpaclaggclglg
trimp4 tiada sebagai-

Allah aki untuk menyElah
tak ada m ang akan

Demikian pula bila sekumpulan orang berhimpun untuk
memberi manfaat kepadanya, mereka tidak akan dapat
memberinya kecuali apa yang telahAllah tetapkan untuk
orang tersebut. Begitu juga jika hendak menyusahkan
seseorang, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang
memang telah Allah gariskan. Setiap mu'min hendaknya
memperhatikan firman Allah ini:

pt,*t uJ li, r it u\ W",! ,!
1o \ : ialry A:t+F St';,it

IhtakanJah, " S eluli-lcali tidak akan menimp a kami lce

cuali apayang telah'Allah tetapkan untukkami. Diala
pelindung lcami, dan hanya kepada Allah-lah oranS-
orang beriman harus bertawakkal". (at Thubah:Sl)

lu-.J'i'tu



Setiap pagi dan Petang, setiap mu'min sebaiknya

mengulang-ngulang firman Allah ini:

b irw. ti ibt- b r:i,;u"t'nljai ;V tig

Maka jika ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat

mengundurkan atau memaiukannya sesaat pun.
(QS 7.Al A'raaf: 34)

Dengan kesadaran dan keyakinan ini,lnr{min akgr

terbe dan keresahan

"t:
t usuut, aa" teUeranian. V'
- Strna[CF pAEataan Ali karramallahu wajhahu,

ketika musuh-musuhnya menyergaPnya dalam suatu

peperangan. Dari kedalaman kalbunya Ali ra berteriak

dengan lantang:

, ! "., o7 t'n-i. to..))t ?tt ll Jrl.r-) eil

|#tt frl ;::l;j,

t,i .-2 . , ,,t Ijt )tJt ,y €t- Ltl

'^b')i |':"6"'l;'1-
'.'a'r

"MAqAhariku
y ang bisa kuhindari dari kematian

hari kepastian atau pun ketidak pastian

aku tak gentar pada hari yang tak pasti itu



namun begitu tiba hari kepastian
kernaspadaan pun tak akan mungkin menyelamatkan...

Pada saat pertempuran tengah menggelegar, Fitri
bin Fujahah juga tampil dengan untaian kata-katanya
yang gempita,

hai medan laga yang membahana,
dengarlah !
aku hendak bicara padamu
cahaya telah terpendar
p ara ksatria t elah ber guguran
tak seorang pun mampu menepisnya
j ika kau tany aknn tentang langgen gnya hari
saat ajal tiba

sekejap pun luu tak peroleh keabadian itu
shabarlah dengan sepenuh keshabaran

dalamkejaran sang maut
karena kau tak akan memperoleh keabadian"

Saudara-saudara kaum Mu'minin.
Iman juga berarti, bahwa seorang mu'min harus

yakin ataupercaya dari lubukhatinya yangpaling dalam
bahwa rizki itu berada dalam genggaman Kekuasaan
Allah semata. Jika Allah berkehendak untuk melapang-
kan rizki hamba-Nya, tak ada seorangpun yang mampu
menghalangiNya; sebagaimana jika Allah berkehendak
untuk membatasi rizki seseorang, niscaya tidak seorang
pun yang dapat memberinya. Segala sesuatu yang telah
dipastikan untuk dinikmati oleh seseorang, mestilah
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orang itu menikmatinya. Dan, manusia juga tidak akan /
mati sebelum semputna rizki dan ajalnya. Setiap mu'min I
seharusnya meletakkan firman Allah ini di hadapannya:)

Srsi'rw"';rl, O':?r'va- U" t y

1t'. : rl.pltS t1p.

"Sesungguhnya Rabbmu melapangkan dan menyem-

pitkan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya;
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Melihat akan hamba-hamb a-Ny a" (al-lsra' :30).

Pada pagi dan senja hari, mu'min juga selayaknya
mengulang-ngulang firman Allah:

'et;t 4 S:U,si.ir rii 3ii
(r,r-: eIU) llii

"siapakah yang memberi kamu rizki jika ahah me-

nahan-Nya? Sebenarnya merelu terus menerus dalam

kesombongan dan menjauhkan diri" (al-Mulk2l)

Atas dasar keyakinan dan kesadaran inilah, ibadi
mu'min
kera kenakalan kekikiran, daq kebakhilan.

ffiiurtutairi
n kemuliaan, kemurahan, dan kedermawanan.

tk t;V.a'i; iiit

* dt*5,h13::

ian itu terletak di dalam sika



qana'ah dan kehidupan yang sekeda_rnJa saja, yakni jiwa

v
Imam Syafi'i rahimahullah bertutur:

$,( r ,r,:\i or#y '3u3t i 
"A''*:

gelisah,berkeluh kesah, tid ,
add& tonda dari jiway ffiir
kemiskinan lebihbaik
airi@qan van7 Uerlakt aniaaa pada si fakir
s@as
itulah jiwa yans kaya, waJgt me\lfun

ni
tak pernah memberikan kepuasan"r r - ---.-

i;poKbtLp',Jff,

Iman juga berarti bahwa dalam

segala yang

paling dalam, setiap

ikgrrrryu Diamengetahui
idan sertaggn&e-

khianat dan apamata



;t ll # r t';;,1.\'$ rt tP,si" b tt'-& s

Ul'#'i rti,sf ti ui.t ,y ;":l't1 l{il6
qV : ib$t; ... f3:€S

"Tiada rahasia diantara tiga orang melainkan Dia'
lah yang l<eempat. Tiada (pembicaraan diantara) Iima

orarlg r melainkan Dia-lah yang keenamny a. D an tiada

(pula) pembicaraan diantara (junilah) yang kurang

dariitu ataulebih dari itu, melainkan Dia adabersama

mereka dimanapun merelu berada" (al-Mujadalah:7)

Pada ayat-ayat-Nya yang lainAllah juga berfirman:

$ti it es &i t \t(l!rJ ,*st 4ri;,6:.tse

t'rli ,r;$e. *ti tir& \ y;r; u)S u,

(cl : prl.llr; # #e\ *U,t: *)r)
"Pada sisi Allah-tah kunci-kunci semua yang ghaib;

tidak ada yang mengetahuiny a kecuali Dia sendiri. Dia

mengetahui apa yang di darat dan apa yang {i laut.

Tiada sehelai daunpun yang Sugur melainkan Dia

mengetahuinya (pul.a). Tidak iatuh sebutir biii pun

dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatupun yang

basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam

Kitab yang nyata (Lauhul Mahfuzh)" (al-An'am:59)



rd,"effi *#11"ffi l1li,"il,i'lJJJll
dalam sepenuh kemanusiaannya, sejajar seperti manusia
lainnya, pS""n rcU"it"" a"" t kujgdl13g,yu
membawa angin segar b a. |uga saat ia
membaur dalam masyarakat, dituntutnya masyarakat'

D"^Su. k"yakinu. d. ir,
akan terbebas dari kungkungan deskruktif hawa nafsu,'
dorongan-dorongan nafsu amarah (keialla'!4n)-b:jg!!an

------:___________
syetan, serta fitnah wanita dan harta. Ia akan selalu mera-
sakan rn ftAllah,t@on

ha a Setiap aktifitas yang
dila akan ia amanah,

itu dalam penuh kearifan dan bijak bestari.
Simaklah kata-kata sang pujangga muslim ini:

.;3:, ,P ,Y'6st a';g-
o|F>ti 67- c;rv u ts1

w. # 1i u bi ti 
o bt' Ji'ii' t ;3J t1

f "ir* knu sunyi seorang diri --1

I jangan kau bilang aku sepi sendiri f
\ no*r, ucapknn olehmtt L
I tvtataitcat Raqib tetap bersamaktt,l

L ^,/



jangan kau kira Allah lengah

walau sesaat

ap ap un y an g t er sembuny i
segalanya tak ada yang misteri bagi Atlah J

Bagaimanakah Merasakan Lezatnya Iman?

Nabi dan Pemimpin da'wah kita Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wa Sallam menunjukkan kepada kita
akan cara-cara (manhaj) ilmiah tentang bagaimana
mu'min dapat mereguk lezatnya iman dan manisnya
Islam. Apakah manhajnya itu? Jawabannya terhimpun
dalam sabda Nabi SallallahuAlaihi Wa Sallam:

tn;, b r aift bi:0fi)i ilv-*i *'f Ubri
,1, ll'+'l.t *4t La,J.ttl1l;it;(9 *t *t

.rir ,rr .:.;ii.bf t:&usFitAt,.ti tf;al2

"Dai Anas ra (iaberuiar) bahwaRasulullah Salallahu

Alaihi Wa Sallam, bersabda, "ada tiga hal yang siapa

saja di dalamnya tentu akan ia temuknn manisnya
iman: apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya
ketimbang yang lain, mencintai seseorang hanya
karena Allah, dan benci untuk lccmbali pada kekafiran

laksana in benci jika dicampaklun lce dalam api nerakn",
(HRBukhari)



Seperti yang ditunjukkan oleh hadits ini, agar
manhaj itu terwujud menjadi kenyataan maka ada

Attan dan Rasul-Nya, persaudaraanyang murni dalam
jama'ah mu'min, dan benci pada undang-undang kafir
dan mencampakkan orang-orang ahli kesesatan. r/

Melalui tulisan ini saya ingin mengulas secara rinci
tentang tahapan demi tahapanyang dilalui oleh mu'min
dalam merasakan lezafr.:ryalman. Kepada Allah-lah kita
rentangkan tujuan jalan, dan kepada-Nya pula kita
mohon taufik dan pertolongan. C

10



L
( TETULUSAN crNTA PADA

ALLAH DAN RASUL-NYA

eorang muslim hendaknya senantiasa bertanya,
"Mengapa mahabbah dan wala' wajib selalu di-

berikan kepada Allah dan Rasul-Nya?.

W) dan wala' (lorralitas) harus
diberikan mutlak hanya kepada Allah, karena memang
Dia-l{h yang pantas memperoleh kecintaan dan walal
itu. Karena Dia-lah satu-satunya Pencipta alam, manusia
dan kehidupan ini; karena Dia-lah yang menyempur-
nakan manusia dengan berbagai macam kenikmatan
yang tampak maupun tersembunyi; karena Dia-lah yang
menak-lukan seluruh alam ini untuk kemaslahatan
manusial karena Dia-lah yang menurunkan peraturan,
undang-undang, sistem kehidupan bagi ummat
manusia. Karena apabila seorang hamba berdo'a pada-
Nya tentang-sesuatu yang menyengsarakannya, Dia

11



( selalu menyambut dengan melepaskan kesulitan dan

) keburukan darinya; juga karena kebutuhan dan keter-

/ Bantungan hamba pada-Nya adalah mutlak dalam
t-semua keadaan. .,,2

Resapilah rangkaian firman Allah berikut ini:

,sP.aliij' #3 
'r*'t € 6', *yat'u *,gltt

u.I$r 3'i-t #li € ot, e/\f, ,i.

,ls Ul-i:-ir;3 . r+t,i U, E'*, ;es ;jilt,
;.;li Strs:rZii I 1l r u;u. rrrj-Aye e:r;!il;,u

(f i - fl : p*lr1t)'tk {rV
"Allah-Iah yang telah menciptakan langit dan bumi
dan menurunkan air hujan di awan,lalu dengan air
huj an it u D i a kelu arkan b e rb a g ai ma c am b u ah -b u ahan
menjadi rej eki untukmu. Dia telah menundukkan bah-
tera untukmu agar berlayar di lautan dengan lcehendak-

Ny a; sungai-sungai juga ditundukkan-Nya untukmu,
matahari, bulan yang terus menerus beredar (dalam

orbitnya), malam, dan siang. Dia telah mem-berikan
lepadamu (fuperluan) dart segala sesuatu langkamu
mohonkan pada-Nya. Dan jika kamu menghitung
ni' mat Allah, tidakJah lcamu dap at menghing gakanny a.

Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat
mengingkari (ni'mat Allah)" (Ibrahim :32-34)

12



";iltT; oitbt,yr;iir g*,rbMi. rai' f
1ol :,[.rJr; Af $Sf

"Katakanlah, "segala puii bagi Allah Kesejahteraan

at as hamb a-hamb a-Ny a y ang dipilih-N y a. Ap akah

Allah y ang lebih baik atau apa y ang mereka sekutukan

dengan Dia7 ". (an-Naml : 59)

?V cTiSt'd - 6 J:fi3 ',h\i1,p'i,,Ut'jib'il

t^:j* rla: tf ;iI auir ft:4i. c:ri 6fr'rt e. Wl6

11 r : .fo;lr; al,p.i]i 0' 5. )itr g ij,t

" Atau siapakah yang telah menciptakan langit, bumi,

dan yang menurunlun air untukmu dari awan,lalu

dengan air itu Kami tumbuhkan kebun-kebun yang

berpandnngan indah, yang sekali-kali kamu tidak

mampu rhenumbuhknn pohon-pohonannya? Apakah

di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahknn (sebe-

narny a) mer ekalah or ang-or an I y nng meny imp ang

(dari kebe:naran)" . (an-Naml : 60) 
L

'd6j q',p. :,:$1 W',y*,:t:l:j',t\\i;tr'J,1
r'e:;-sli!,+ ' -.il{ t76 ,y-h:)t ,H.',tt

11\ : JcJr; b'Jjti

13



"AtAu siapakqh yang telah menjadikan bumi sebagai

tempat berdiam, menjadikan sungai-sungai di celah-
celahny a, menj adikan gunung-gunung untuk (mengo-

kohknn)nya, dan menjadiknn suatu pemisah antara
dua laut? Sebenarnya kebanyaknn dari mereka tidak
mengetahui". (an-Naml : 62)

'n3j;U;2 ; 1jlt',;-:ks 6vs ts1'rj":aUt'?hi.;;i

11y : ,!Jr; b'rf :o $W li e il,i ;efli ;6,
"Atatt siapakah yang memperkenanknn taoo) orong
yang mengalami kesulitan jika berloa pada-Nya, yang 

.

menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan
kamu (manusia) sebagai khalifnh di bumi? Apaknh di
samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikit
sekalikamu mengingat (Nya)". (an-Naml : 63)

1lf : ,feJty

"Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kege-
Iapan di daratan dan lautan, danyang mendatangkan
angin sebagai kabar gembira sebelunt (kedatangan)
rahmat-Nya? Apakah disamping AIIah ada tuhan
(yang lain)? Maha tinggi AIIah dari apa yang mereka
persekutuknn".

1.4



e')\i:t:At',v
11f :uf+rJt; Ji,*

"Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari
permulaanny a), kemudian mengulanginy a (lagi), dan

siapa pula yang memberikan rejeki padamu dari
langit dan bumiT Apakah disamping Allah ada tuhan
(yang lain) ? Katakanlah, " Tuniuklah argumentasimu

kalau knlian memang orang-orang yang benar" (an-
Naml:64)

De-ngan demikian, jika seorang mu'Inin tidak benar-

benar mencintai a-

ul
idak

mensyukuri ni'mat
d an cintanya dan tidakme unvainilai
keimanan.

-66ng'penyerahan cinta dan pelimpahan wala'
kepada Nabiyullah, karena memang Nabi pulalah yang

pantas memperoleh kecintaan dan wala' ini. Karena

Rasulullah adalah pribadi yang semPurna, yang terjaga

dari salah dan dosa, dan suci bersih dari kemaksiatan.

Karena taat padanya berarti taat kepada Allah, sedang-

kan sunnahnya meruPakan tuntunan bagi ummat sete-

lah Al Qur-an. Karena Rasulullah adalah suri tauladan

terbaik bagi orang yang mengacu pada keluhuran,

panutan ideal bagi orang yang berdiri tegak dalam

dan karunia-

15



kemuliaan dan kesempurnaan. Karena Rasulullah-lah

pelaksana amanah, penyamPai risalah, penasehat

ummat, dan pejuang sesungguhnya dalam agama

Allah, sehingga berkat perjuangannya berdirilah dengan

tegak Daulah Islamiah di ]azirah Arab. Dan karena

Rasulullah-lah pembawa lentera yang dapat menerangi

kegelapan jagat raya ini, rahmat yang menaburkan

hidayah pada bangsa manusia.

Dalam serangkaian ayat-Nya Allah berfirman:

tt a

1t:nJilty f y{"Jup

" Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar

berbudi pekerti agung" (al-Qalam: 4)

1f \ :rrlrcc JT; b r g.;;i'ri n r

" Katakanlah, " I ika kamu (b enar -b enar ) mencintai

Atlah, ikutilah aku, niscaya Allahmencintaimu (pula)"

(Ali Imran:3l)

rr-it bC';;r.is i;t l r Jy: e,S bg,ri)

( y ,! : ,,-rt;Xr; r;g lr r j;:,1 Vti lVg k r

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan yang baik bagimu Qaitu) bagi orang-orang

yang mengharap (rahmat) Alkh dan (kedatangan) Hari

Kiamat serta banyak menyebut Allah" (al-Ahzab:21)

ug es tty

16



(t .V : "L*lr) 
';j;rJi,l.'.rb'r"ll.lJ[;ri 

W,

"Tidaklah l(ami mengutus engkau melainknn untuk
(menj adi) rahmat bagi semesta alnm" (al- Anbiya:L07)

1t o:er;r! t> t;ri t:].:ijt3a;' arJarf 6 Ct dS

"Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu

untuk menjadi salcsi, pembawa kabar gembira, pemberi

peringatan, penyeru kepada Agama Allah dengan

izin-Nya, dan untuk meniadi cahaya yang menerangi"

(al-Ahzab: 45-46)

"J'A'1; t;9,':):t-KrJ. Et b';'l-t etJ:Ya

6F-' r't i:;i'*t q v? ;di|'ert9"i
11o : rL*:Jl;

"Demi Rabbmu, Mereka (pada hakekatnya) tidak

beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim ter-

hadap pdtknra yang merekn perselisihkan. Kemudian

mereka tidak meraaa dalam hati mereka sesuatu

Iczberatan terhadap putusan yang knmu beriknn dan

menerimanya dengan penuh ketaatan" (an-Nisa:65)

Sempurnalah sudah Allah mempersiapkan
Nabi-Nya dengan penuh kebesaran, kemuliaan dan

17



keabadian. Allah tinggikan ia di alam semesta ini dengan
menjadi pitutur ummatnya. Allah jadikan ia bagi banyak
generasi sebagai panutan, dan Allah utamakan ia di
antara ummat manusia ini dengan keutamaan yang
semPurna.

Busairi rahimahullah pernah bermadah (memberi
syairpujian) kepada Nabi ShollallahuAlaihi Wa Sallam:

'&Arst(At'^e\t6Lt

&ttgs-6qQ&9
V uts ,)1'a,:;r2.

n. . t a ..

-fu  il L9

it
" Biarkan celoteh orang-orang N asrani p ada N abi-Ny a

pastiknn olehmu sendiri pujian untukNabimu
sekali lagi, gamitknn pujian itu untuknya
rekntkan padanya puja-puji tentang keluhuran
Iekatkan p adany a puj a-puj i tent an g kep erkasaan

penuh keagungan
Rasulullah adalah keut amaan

,Jp,U'q
e'E::i+ 6 st:s jt\.:;rjl- v' . .r lJ,.

t!.,(\.ot",oit'
iJ :-J +t J"r') Jlai blt

lif 
'lt 

t 
'ib ?
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tanpa batas pencapaian

untaian kata pun tak mampu melukisknn

ilmuny a, di antar a manusia, b atas kesempurnaan

dialah manusia terbaik yang AIIah ciptakan.

Yang Mengagumkan Dari Cinta Dan Ketenggelamannya

Kalau kita buka lembaran sejarah dan kita telusuri
kembali rangkaian kisah generasi pertama dari kalangan

sahabai Rasulullah dan para pengikutnya, niscaya akan

kita jumpai contoh-contoh manusiawi yang menga-
gumkan tentang bagaimana mereka merasakan gelora

cintanya kepada Allah dan mereguk manisnya iman.

Satu di antaranya adalah Rabi'ah al-'Adawiyah,
seorang wanita ahli taqwa, suci dan shalihah. Setiap

kali ia diguncang oleh gelora cinta yang membara dan

dikuasai oleh lezatnya munajat kepada-Nya dengan

khusyu' ia lantunkan lirikJirik puisi ini diharibaan-Nya:

e*4iu\b aj *:st
. i'

t ..' .. :.,i. ,..' . ...
?lJt JE*JLdt &S,s-,+-l

'ar; ,rltOl ,srtt y:

i'*'rva,u:*;ti';;,t

t ., .,'o,. o o.o ,!..

tb'!*t'G*. Lslt'1t

rir
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"Kuharap Engkau selalu manis

walau kehidupan ini begitu Pahit
kuharap Engkau ridla
walau segenap ciptaan dan manusia, membenciku

memarahiku

memakiku
'moga antara kau dan aku selalu mesra

walau j alin kelindan hubunganku dengan semesta ini
begitu rapuh
jika knsih-Mu tulus padaku

segalanya tiada arti bagiku

apalah artinya semesta di atas tanah ini
s emuany a toh hany a tanah b el alu'............ "

]unaid, sang sufi yang arif mgrasakan bahagia di
kedalaman jiwanya dengan mereguk manis dan lezatnya

i dan luga ar, "lilu
para penguasa tahu kelezatan yang sedang kami reguk,

niscaya mereka akan membantai kami dengan pedangnya" '

Artinya, Junaid rahimahullah seakan ingin berkata

bahwa sekalipgn para pengu _!{30u,
merasakan ni'mat dan mulianya kekuasaan, mereka

, ,. tidak akan samPai Pada hakekat kecintaan yang telah
v dicapaTolehparapecint^Ilu@duh

* Y"-
Tsauban, seperti dituturkan oleh al-Baghawi, adalah

budak Rasulullah yang sangat cinta sekali pada beliau,

namun sedikit kesabarannya. Suatu hari, saat Rasulullah

menjumpainya, serta-merta raut wajahnya berubah.
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Lalu Rasulullah. bertanya padanya, "Mengapa rona

wajahmuberubahTsauban? " Jawabnya, " Saya tidak sakit

ya Rasulullah, kecuali hanya saya tidak dapat meman-
-dangmu. 

Saya merasa begitu sepi dan diceknm oleh rasa

ketikutan yang luar biasa. Ketakutan dan kesepian itu baru

hilang sampai saat saya berjumpa denganmu' Kemudian

saya ingat aknn akhirat, dan sayapun kembali dilipr'tti oleh

ra-sa tuL* knlau-kalau saya tidak dapat melihat engkau,

karena engkau diangkat dan dikumpulkan dengan paraNabi

lainnya.ledangkan saya, iika saya masuk surga mungkin

saya tidak bisa tinggat dekat denganmu' Tetapi jikn saya

tidak masuk surgq tentu saya tidak aknn dapat meman-

dangmu lagi selama-lamanY a" .

Setelah itu, turunlah ayat Al Qur-an Surat an-Nisa

ayat69:

:T&,i#-U,i4,v
111 : rt*:ll) Lt|i

" Siapa sai i y ang mentanti Atlah dan Rasul-Nya merekn

itu aknn bersama dengan oranS-orang yang dianu-

gerahi ni'mat oleh Allah, yaitu para Nabi, para
"Shtddiqir, 

para syuhada dan orang-orang yang shaleh'

Merekn itulah teman yang sebaik-baiknya"
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Dari'Urwah, Iham Baihaqi meriwayatkan, ketika
kaum musyrikin mengeluark an Zaidbin Datsinah dari
Tanah Haram untuk dibunuh di kota Tan,im, di per-
jalanan ia berjumpa dengan Khubaib bin,Adi al-Anshari
(yang juga hendak dibunuh oleh kaum musyrik, pen).
Lalu mereka berdua saling berwasiat tentang kesabaran
dan keteguhan dari kebencian dan kekejian yang akan
diderita oleh keduanya. Abu Sofyan, yang ketika itu
masih musyrik, berkata kepada ZaidbinDatsinah, " Knu
sangat hina Zaid! Senangkah kau, seandainya kini
Muhammad menggantikan kedudukanmu dengan
dipenggal batang lehernya? Dan kau tiembali bersima
keluargamu?".

"Demi Allah Aku tidak akan senang kalau Nabi
sekarang yang berada di tempatnya terkena duri sekalipun,
sementara itu aku duduk bersama keluargaku!,,, lawab
Zaidbin Datsinah.

Abu Sofyan lalu berkata , "Takpernahkulihat seorang
manusia mencintai manusia lainny a seperti para shahabat
Muhammad mencintai Muhammad ".

Al H.afiz az-Zaraqani dalam satu riwayatnya
berkata, orang-orang musyrik juga bertanya dengan
pertanyaan serupa kepada Khubaib. Kemudian Khubaib
menjawab? "Aku tidak akan senang kalau Rasulullah me-
nebusku walau hanya dengan duri yang melukai knkinya', .

Sungguh mengagumkan! Zaid dan Khubaib merasa
lebih baik terbunuh di tangan lawan daripada Rasulullah
yang dicintainya terkena luka kendati merupakan luka
ringan.
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Imam Baihaqi dan Ibnu Ishaq bercerita mengenai
tragedi perang Uhud. Pada saat berita menyedihkan
sampai kepada Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah yang
mengabarkan bahwa bapaknya, saudaranya dan
suaminya telah gugur sebagai syuhada'di medanUhud.
Ketika Nusaibah menerima khabar demikian, ia tidak
perduli dan malah bertanya, " Apakah yang dilakukan oleh
Rasulullah? " (maksudnya ia bertanya tentang kese-
lamatan Rasulullah). "Alhamdtilillah! Rasulullah sehat
wal afiat, seperti yang kamu inginkan", jawab pemberi
khabar.

"Bawalah akukepadanya sampai akubisa melihatnya" ,

ucap Nusaibah pula. Ketika melihat Rasulullah, ia
berkata, "Setelah keselamatanmu ya Rasulullah, setiap
musibah itu kecil, tak berarti sama seknli!".

Dalam sebuah sanad yang jayid, Ibnu 'Asakir
bercerita tentang Bilal bin Rabah ra. setelah Rasulullah
wafat. Ketika Bilal singgah di Badariah (nama tempat
dekat wilayah Syiria), dalam tidurnya ia bermimpi
melihat Rasulullah. Beliau bersabda kepada nya, " Apakah
arti ketidakramahan ini hai BilaIT Tidakkah engkau hendak

mengunjungi. aku seknrang?" Setelah itu Bilal terbangun
dari tidurnya dalam keadaan sedih dan cemas. Ialu ia
berkemas kemudian naik ke atas kendaraannya menuju
Madinah. Dikunjunginya makam Rasulullah. Bilal pun
menangis dan mengguling-gulingkan mukanya di atas

pusara Rasulullah Shollallahu alaihi wa sallam karena
rindu dan haru.
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Tak lama kemudian datanglah Hasan dan Husain,

dua cucu Rasulullah, menghampirinya' Bilal menyam-

but dengan merangkul dan menciumi Hasan dan

Husain. Kepada Bilal, kedua cucu Rasulullah itu
mengutarakan maksudny a, " Knmi ingin seluli mendengnr

adzaimulagi, seperti duluknu adzan untukRasulullah, di

Masjid". Hasan dan Husain lalu menaikkan Bilal ke

menara masjid. Kini Bilal telah tegak berdiri di tempat-

nya yaitu tempat yang dulu, semasa hidup Rasulullah,

biasa dipergunakannya untuk mengumandangkan

adzan.
Ketika Bilal mengumandangkan takbir Allahu

Akbar, Atlahu Akbar (Allah Maha Besar, Allah Maha'

Besar), kota Madinah dibuatnya tersentak, seluruh

penduduknya bagaikan baru mendengar laungan

kebesaran Allah. Madinah kian gempar ketika Bilal

menggemakan Asyhndu allaa ilaha ilatlah (aku bersaksi

bahwa tidak ada tuhan selain Allah), mereka seakan

dibawa ke alam tauhid yang tinggi. Dan manakala

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (aku bersaksi

bahrva Muhammad adalah Rasul Allah) berkumandang,

para wanita Pun berduyun-duyun keluar dari masing-

masing tempat tinggalnya sambil bertanya-tanya'
" Apakah Rasulullah kembali dibangkitkan? Apakah

Rasulullah kembali dib angkitknn'...? "
Saat itu begitu banyak orang, laki-laki dan

perempuan; merataP, menangis tersedu sedan, karena

rindu mereka yang mendendam kepada Rasulullah

Shollallahu alaihi wa sallam. Inilah peristiwa paling
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akbar dari ratapan, sedu sedan urnat Islam, karena rindu
mereka yang membara pada Rasul-Nya.

Arti Taat Dan Patuh

Sat dara-saudaraku yang mulia.
Sewajarnyalah bagi kita yang dengan sepenuh hati

mencintai Allah dan Rasul-Nya, menyambut seruan
kedua-Nya, mematuhi segala perintah-Nya dan tetap
berada dalam garis-garis hukum yang ditetapkan-Nya.

]ika tidak demikian, berarti dustalah pengakuan cinta
kita, kosong dari nilai keimanan!!!

'^? 'p c;lj tti ,9;,t
t. / .,-i.
,iJJJ Jl 6ll ,]. 'sFS 

tii

bt

f "Katamu, knu cinta Allah \

\ ,;;";';;'s,w rao tar,ur,o, maksiat )
I ini kias yang mencengangkan bagi kehidupanku !

I knlau cintamu tulus suci 
i

\ tentu kausetia pada-Nya
) knrena sang pecinta i'i begitu patuh, tunduk pada Yang Dicinta". 

i
1)
\ Sunggguh, iltq lurl4e*Iung mencapai keci4faan



tubuh dan raut mukanya kemanisan cinta, lantaran
tut-

bayangkan!! Bila seorang mu'min telah merasakan
manisnya cinta dan patuh di lubuk hatinya, lalu ia
menyimpang dari manhaj yang digariskan oleh Allah.

|uga tjdak terbayangkan kalau seorang mu'min dapat
meras akanhTnisnya i'ffi albunya,
t",!""a8*gyiT4ng_ dariialan yang te angun
ot" a.Itulah
*i"ifustaii irni", ruat ke.nu"isanny- berplTir dengan

kalbu mu'min.

Di Antara Contoh Abadi Tentang Kepatuhan

1. Imam Baihaqi dan Abu Nu'aim meriwayatkan
bahwa Abu Bakar ra. pernah disodori makanan.
Ketika ia menyantap beberapa suap, diingatkan
padanya bahwa makanan itu telah bercampur
dengan barang yang haram. Lalu apa yang diper-
buat olehAbu Bakar?? Ia menjorokkan jari jemarinya

ke mulutnya dan mengeluarkan makanan yang
telah disantapnya itu, seraya berkata, "Demi Allah!

lika semua makanan itu tidak keluar kecuali bersama

ruhku, pasti aku akan tetap mengeluarkan maknnan

itu juga, karena pernah kudengar Rasulullah ShoIIal-
lahu alaihi wa sallam. bersabda:

jJsu. ,>;.lt ae j'ti ,--:,it,iw o-r..J5
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" Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram,
maka neraka lebih utama untuknya".

Dan, Abu Bakar pulalah yang mengirimkan tentara
Usamah setelah wafatnya Rasulullah Shollallahu alaihi
wa sallam. Kepada penentangnya ia berkata dengan
lantang,

"Demi Dzat yang jiwa Abu Bakar berada dalam
genggaman kekuasaan-Nya! lika kalian menyangka
bahwa binatang buas akan menerkam aku, pasti akan
kulangsungknn juga pengutusan tentara llsamah ini
seperti yang telah diperintahknn oleh Rasulullah. lika
tak bersisa seorangpun penduduk negeri selain aku,
pengutusan tentara Usamah itupun tetap akan
kulangsungknn juga. Kalian tidak mungkin mampu
melepaskan sendi-sendi yang telah dipancangkan oleh
Rasulullah dengan kekuatanny a! ! ! "

Kecuali, itu, Abu Bakar juga yang berkata kepada
Umar ra., tatkala Umar menyarankan kepadanya agar
Al Qur-an dihimpun dalam satu mushaf: "Bagaimana
kami melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh
Rasulullah? ? "
2. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Umar ra. dalam

suatu peminangan berkeinginan untuk membatasi
mahar (mas kawin) kaum wanita. Kemudian di
tengah-tengah deretan para wanita berdirilah
seorang wanita tua berhidung pesek dan berkulit
hitam yang bertanya, "Apa dasar kebijaksanaanmu
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hai Llmar ? " " Memangnya kenapa w ahai ibu? S emoga

Allah memberimu rahmatT " tanyaUmar pula kepada

wanita itu. Wanita itu menjawab, "Klrena Allah

berfirman:

U-lli\ #t;i gti btsi y3 Jt:#t Fi::i ttt^t

q 
";ft 

l.tti':L{t r* L* gluU x5 (tsl
1Y . :rl-;Jl;

" lika knmu ingin mengganti istrimu dengan istri yang

lain, sedang knmu telah memberikan kepada seseorang

di antara mereka dengan harta yang banyak, maka

janganlah kamu mengambilnya kembali darinya'
walau sedikit pun. Apaluhlcamu alun mengambilnya

kembali dengan tuduhan yang dusta dan dengan

(menanggung) dosa Yang nYata?".

Umar tersentak, kemudian berkata, "Benar wanita

itu, Llmarlah yang salah". Demikianlah, tampak Umar

ra. berpihikpada nas Al-Qur'an danberhenti dari keke-

liruannya dengan tanpa di sertai keenggangan dan

gengsi.

3. Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah

Shollallahu alaihi wa sallam bersabda, "Tiada hak

bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang

aknn diwasiatkan,lalu bermalam sampai dua malam,

kecuali wasiat itu harus sudah tertulis padanya" ,Ibnu
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Umar fuga) berkata, "Sejak aku mendengar sabda

Rasulullah tersebut, tidak satu malampun yang
kulewati, kecuali surat wasintku telah ada padaku".
(HR Bukhari dan Muslim)

4. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan
dari Ibnu Abbas bin Rabiah. Kata Ibnu Abbas,
"Kulihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad,
seraya berkata: "Aku tahu engknu batu yang tidak
ada manfaat dan mudlaratnya. lika tidak kulihat
Rasulullah menciummu, niscaya aku pun tidak sudi
menciummu".

5. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah
Shollallahu alaihi wa sallam. melihat cincin emas
yang melingkar di tangan seorang laki-laki, lalu
Rasulullah mencabutnya dan melemparkan cincin
itu sambil bersabda: " Di antara kamu ada orang yang
sengaja mempergunaknn bara api lalu diletakkannya
pada tangannya".

Setelah Rasulullah berlalu pergi, disarankan kepada
lelaki itu agar mengambil cincinnya dan meman-
faatkannya kembali. Tetapi lelaki itu menjawab,
"Tidak!Demi AIIah cincin itu telah dilemparkan oleh

Rasulullah".

Itulah sebagian dari berita-berita mengagumkan
dari contoh-contoh abadi yang dalam melukiskan
murninya ketaatan, hakekat kecintaan dan kepatuhan
yang ada pada generasi awal para shahabat Rasulullah
serta orang-orang yang tetap mengikuti jejak langkahnya
secara baik.
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Adakah di dunia ini orang-orang yang lebih mulia
daripada sahabat-sahabat Rasulullah? Lebih berbelas
kasih dan lebih berkasih sayang dari pada mereka? J

Adakah di dunia ini orang-orang yang lebih 4ulia,lebih
besar, lebih luhur, lebih arif dari mereka??. 6

Merekalah sebenarnya generasi yang tiada tara
bandingnya. Tidak seperti kebanyakan generasi lainnya.
Para sahabat adalah manusia-manusia paripurna.
manusia-manusia pilihan, dan umat penunjuk jalan.
Generasi-generasi awal dari para shahabat Rasulullah
juga merupakan satu perwujudan dari sekian banyak
kekuasaan Allah. Mereka adalah sebagian dari orang-
orang yang telah terbina dalam madrasah Rasulullah dan .

yang memurnikan ketaatannya, kepatuhannya, dan
amalnya.

" Shahabat ( Rasul) I ah oran g-orang pendahuluku
betapa kagumku pada mereka

Hai para penghimpun insan,
hai p eny atu g olon gan- golon g an,

hai p enggabun g r as -r as,. p uak-puak,
andai knlian himpun orang-orang seperti mereka

aku tetap hanya akan kagum pada mereka (para

shahabat)......... " . QD

30



PERSAUDARAAN
YANG TULUS

DALAM IAMAAH MU'MIN

Mengenai hal ini banyak sekali keterangan yang

menegaskannya Seperti yang terekam dalam beberapa

Hadits berikut ini:

" Seorang mencintai orang lainny a, hendakny a hany a

karena Allah semata".

t:P t!:F: * a:*.Y1,t I j td t;*T: ...

kecuali semua itu
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"Dua orang yang saling mencintai karena Allah,
b e r s u a d an b erp is ah pun kar ena All ah. " (HR Bukhari
dan Muslim) -r

Dalam sabdanya yang lain, yaitu Hadits yang
diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan kisah seorang
yang mengunjungi saudaranya karena Allah semata,

Rasulullah bersabda:

e Jttlrr:r;'3U ,d;iyl7a6( y>qSf

" Seorang lakilaki pergi mengunjungi saudaranya
yang bermukim di negeri yang lain (jauh dari
tempatnya bermukim), Ialu Allah Ta 'ala mengirim
malaikat untuk menemaninya dalam perjalanan.
Setelah malaikat bertemu dengan orang itu, berta-
nyalah malaikat, "Hendakkemana anda? |awab orang
ittt, "Aku hendak mengunjungi saudaraku di negeri

anu" . Tanya malaikat, " Apaknh anda mengunjungi ini
karena anda berhutang budi padanya? laraab orang itu,
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" Tidak! Aht mencintainya hany a semata-mata karena

Allah". Kata malaikat pula, "sebenarnya aku adalah

utusan Atlah: Allah sangat mencintai anda sebagai-

mana anda men-cintai saudara anda" '

Tetapip".tuudataundulumIslu* :
tidi[ mungkin terwujuddan semata-mata

tanPa 6$?an disertai
Imandantaka persauclaraan

tanlE %.-qwa' Allah berfirman'

tvla'ta3,,:r(\. : ety't; ri!

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah ber-

snudara....".(Qs Al Huiurat 1'0)'

1\V:jrrJt;
9t.2*,p.

"Temnn-teman akrab pada hari itu sebagiannya

menjadi musuh bagi sebagian ynng lain' kecuali

orang-orang yang birtaqwa" (QSAI Zukhruf: 67)

Jiwa manusia yalglipenuhi keimalan dan 9ileng-

s."tj-- #*djt berh-dapan dan berkenalan' spontan

ia akan rasakan ketenteraman dan ketulusan'

Berbeda halnya dengan jiwa yang seiak semula di.

jeiali dengan kebusukan dan kerusakan' maka tidak

"tli-tttet--usukanbegituakrab

33



mungkin mampu bfrsatu padu dengan jiwa mu,min
yang amat tenang)karena secara diametral keduanya
sangat bertentangan, baik mentalitas maupun polb
kehidupannya. Inilah maksud yang dikandung oleh
Hadits Nabi Shollallahu alaihi wa sallam.

ri1 p>ulyi d e3-; 1{yrtst A eJV b;6 ai)i
63;,rt1 W J,)6r 6 8:r,rhj Sr+ 2r;r\io,tri$

.;;jii*1,+o f*
"Manusia itu seperti bahan tambang; merekn yang
pilihan di zaman jahiliah, pilihan pula di dalam
Islam - jikn mereka pandai. Arwah (jiwa) itu laksana
para prajurit yang dimobilisasi. Bila saling mengenal
mereka akan menyatu dan bila tidak saling mengenal
mereka akan berselislh" (HR Bukhari - Muslim)

Untuk memperdalam dan melestarikan ruh
persaudaraan, ada pula sarana atau cara-cara yang dapat
memupuk jalinan persaudaraan itu. Jika anggota
masyarakat.,muslim mengamalkan tuntunan-funtunan
itu pada setiap kondisi dan keadaan, niscaya akan
bertambah lah nilai persaudaraan mereka; ikatan
persaudaraan yang ada di antara mereka akan semakin
kuat dan kukuh sepanjang masa.
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Sarana-sarana Memperdalam Ruh Ukhuwah

Dalam rangka memperdalam ruhul ukhuzuah (jiwa

persaudaraan), agama memberikan tuntunan kepada

kita agar:

1. Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendak-

nya memberitahukan bahwa ia mencintainya. Sabda

Rasulullah:

i:v; il';,;{5'ovt S+|r "';1 11

" Apabila seseorang mencintni saudarany a, hendakny a

memberitahukan bahwa ia mencintainy a (saudarany a

itu)".(HRAbu Daud dan Turmuzi)

2. Apabila seseorang berpisah dan atau takkan ber-

jumpa dengan saudaranya, mintalah do'a darinya'

Rasulullah bersabda:. Dari Umar bin Khattab ra, ia

berkata, "Dalqm umroh saya mohon izin kepada

Rasulullah,IaIu Rasulullah pun mengiiinkan saya dan

bersabda,

l& :'o-kht 'r*t'# 'Jrt ,',ri.tt!'C'ei U 
(1.JI

Ftur \*,eat Gk6ry
"Wahai saudaraku, janganlah knu lupakan knmi dari

do' amLt" . Kata Llmar, " Rasulullah telah mengucapkan

suat u kalimat y an g men g g emb ir akan aklt " (HR Abu

Daud dan At Turmuzi)
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3.

Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda,
" sertakanlah kami wahai saudaraku, dqlam do'amlt" .

Apabila seorang muslim berjumpa dengan saudara-
nya sesama muslim, berilah muka yang manis. Nabi
bersabda,

y..,te. lvf ,;,irbi It G;, )'t,-;;';rb:Fla I
{t*,gyi h e'a#,$t:,},: .*

Dari Abu Dzar ra, ia berujar bahzna Nabi bersabda,

langanlah kau pandang ringan perbuatan baik
sekalipun kecil. Walaupun hanya dengan menLtn"
jukkan muka manis ketika engkau bertemu dengan
sLudaramu".

Dalam riwayat lain, "Senyummu saat berjumpa
dengan saudaramu adalah sedekah".

Apabila seorang mu'min berjumpa dengan sau-
daranya, segeralah berjabat tangan dengannya. Dari
al-Barra' ra., ia berujar bahwa Nabi bersabda,

)l:,;uugr ot&/i" pi,-J, su
ttn;;"

" Tid akl ah dua o r an g muslim b er j ump a, I alu ke duany a

berj abatan tangan, kecuali keduany a diampuni sebelum

keduanya berpisah" . (HR Abu Daud)

4.

bf Ji'4'p
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5. Sewaktu-waktu perbanyaklah mengunjungi
saudara. Anjuran ini terekam dalam hadits yang
juga diriwayatkan oleh Abu Daud:

+*: * b( rr*i 6'rid + | d 6i ,,t1ri A; t6 r,
,y. ai> *\i: '*t::'e:t rf trtt rt t:q:rsra;

$ ''s'; <ait ar" y
" Siapa saja yang mengunjungi orang sakit atau orang
yang mengunjungi saudaranya karena Allah, maka
berserulah sang penyeru (malaiknt), "semoga engkau
diharumkan dan diharumkan pula perj alananmu serta
disediakan pula sebuah tempat untukmu di Surga".
Dalam satu riway at lain, " Berkunj unglah engkau dari
waktu ke waktu niscaya aknn bertambah lcecintannmu" .

Membahagiakan saudara dan mendatangkan ke-
gembirain padanya, pada saatnya yang tepat, seba-
gaimana Hadits yang diriwayatkan olehAt Tabrani
dalam kitab ash-Shaqir:

?u h" t&, ,,,1 tit ,.o7t +'\) os4.

"Dari Anas bin Malik ra, ia berkata bahwa Nabi ber-
sabda, " Siapa saja yang bertemu dengan saudaranya

6.

U.-.LviiV
.v"l

J,,!l
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karena ngrkara yang dicintainya demi kebahagiannya,
maka Allah memberi kebahagiaan baginya pida h-ari
Kiamat."

7. Jika ada momen yang tepat, dianjurkan seseorang
memberikan hadiah kepada saudaranya. Tentang
hal ini tertuang dalam Hadits yang bernilai marfu,
yang diriwayatkan oleh al-Dailami, dari Anas ra.
Rasulullah bersabda:

d3 .'J,fu:+'rrra:'prt):;, Wrt Uriltt p.S
.r"iW r';r4: :4$lr Ut1,

"Mestinya kalian memberikan hadial4 karena had.iah
itu mewariskan kasih sayang menghapus kedengkian
dan sifut iri hati". Dan dalam riwayat ath-Thabrani
disebutkan, " s aling memberi hadiahlah kalian. Niscaya
kalian aknn saling mencinta".

Akhirnya, hendaklah melaksanakan hak-hak per-
saudaiilan secara sempurna. Dari Abu Hurairah
Nabi Shollallahu alaihi wa sallam bersabda:

^ 
o, o, t , t C,

,'-y- bt o*A) *'.it *f 'U U'f Ul f ',rA U
\ .. s , ot i, - '
d$ I ,-. f * .r4,yS ,y$t ei *f 'U'rJ:;

i iu' l':;; rl--- j;"V, ,i?li:, q!$t A *
)rA:*ir prtu; #t lp eht:9s\\lqltst

"l.t471

I

b
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" Siopo saja yang menghilangkan kesusahan seorang

\ m{min dari beberapa kesusahan dunia, makn Allah

\ hilangknn kesusahanny a dari beberapa kesusahan pada

1 Hari Kiamat. Siapa saj a yang memudahkan kesulitan,

{ akan Allah mudahkan ia di dunia dan akhirat. Siapa

\ saja yang menutupi seorang mu'min (dai keaibannya) ,

, akan Allah tutupi ia di dunia dan akhirat. Dan Allah \

i menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong 1
1 -,--s-. ,-.. ,,. ,lt trrfi t ty;audaranya".(HR.Muslim) _F-

_,_ 4*- F

syr,lit:r;'$ril :t / F,* F,e'# 'q.w t5l5 d!'{r;,6'$thLt 6b ,,i+6 ltbt
.*'i, ctt; t5$ ,iitJi Ct tsb ,'ir.;j'ht

"Hak seorang muslim terhailap muslim lainnya ada
enam: BiIa engkau bertemu dengannya ucapkanlah
salam lcepadany a. Bila ilia mengundangmu penuhilah
undangannya. Bila dia minta nasihat berilah dia na-
sihat. Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid (ucapan

Alhamdulillah) doakan iemoga dia beroleh rahmat. BiIa
dia sakit kunj ungilah. Bila iia meninggal antarkanlah
j enazahny a hingga lce..kubur" . (HR. Muslim).

{"u\gfSg1$raan itu dibarengi dengan keikh-
lasan, keimanan da a

dengan hikmah yEfrg*

ket n



semacam ini akan melahirkan sesuatu yang luar biasa

dan mencengangkan, bahkan merupakan sumber
inspirasi lahirnya peribahasa, mutiara hikmah dan

menjadi buah bibir bagi banyak generasi.

Contoh-contoh Abadi Tentang Interaksi Persau-
daraan Dalam Kehidupan Orang-orang Salaf

1. Fatah Mushali datang ke rumah seorang sau-
daranya, namun ternyata saudaranya itu sedang

tidak ada. Kemudian ia menyuruh khadimah di
rumah itu mengeluarkan kotak kas tuannya. Budak
wanita saudaranya itu pun segera membawa kas.

tersebut. Fatah Mushali lalu membuka dan meng-

ambil kebutuhannya darinya. Setelah tuannya tiba,

khadimah tersebut menceritakan peristiwa yang

telah terjadi. Lalu jawab tuannya? "lika kau juiur,
maka dengan senang hnti engkau kumer deknkan knrena

Allah, dis eb abkan sikap p er saudar aanmu. terhadap

saudaraku" '

2. Ali bin Husain bertanya pada seseotang, "Apaluh

dibolehkan bila seseorang memasukkan tangan ke

dalam'saku atau baju saudaranya,Ialu ia mengambil

sesuatu yang diinginkannya tanpa iiin saudaranya

itu? " "Tidak", jawab orang itu. "Ternyata kalian

buknn saudaraku", tukas Ali bin Husain. (Mengapa

boleh?. Karena persaudaraan Islam itu amat kental,

Pen)'
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J. Masruq memPunyai hutang yang berat, demikian

pula saudaranya, Khaitsamah. Kemudian berang-

katlah Masruq untuk melunasi hutang Khaitsamah

dengan tanpa sepengetahuan Khaitsamah'
Demikian pula Khaitsamah, ia pun berangkat untuk

melunasi hutang Masruq dengan tanpa diketahui

oleh Masruq!!!.

Ibnu Syibrimah telah menyelesaikan kebutuhan

yang mendesak dari sebagian saudaranya dan

kemudian saudaranya itu datang pada Ibnu
Syibrimah dengan membawa suatu hadiali.' "Apa

ini? ", tanyalbnu Syibri mah. " Tentu kau tahu, kntena

kebaikan yang telah kau berikan padaku", jawab

saudaranya itu. Ibnu Syibrimah kemudian berkata,

" Ambillah apa yang telah meni adi milikmu itu, semoga

Attah memb ei kecukup an untukmu. I ika knu memint a

suatu keperluan pada saudaramu' janganlah kau

bersusah payah untuk menyelesaikan atau mengem-

batikan iagi keperluan itu. Berwudlu'Iah untuk shalat ,

takbirlah sebanyak empat kali, dan persiapkanlah itu
untukkematian".

Diceritakan bahwa salah seorang Raja menitahkan

memenggal leher tiga orang salih. Salah seorang di

antara mereka adalah Abul-Husain An-Nuri. Kemu-

dian, Tatkala eksekusi, majulah Abul-Husain An-

Nuri agar dirinya dijadikan orang pertama yang

dipenggal batang lehernya. Sang Raja kagum akan

hal itu, dan menanyakan apa sebabnya. Jawab Abul-

4.

5.
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Husain An-Nuri, "Aku ingin memb eriknn kesan p ada
saudaraku dalam lcchidupan yang hanya sekejap ini,,.
Karena jawaban tegas Abul-Husain An-Nuri itu
akhimya selamatlah ketiga orang shalih itu.
Semua ini adalah sisi persaudaraan yang tulus suci
meliputi para saudara, karib kerabat, teman, dan
handai taulan. Sedangkan persaudaraan Islami
yang universal, yang meliputi umat Islam kese_
luruhannya, sejarahlah yang telah mengisahkan
kepada kita peri hidup umat yang ukhuwah
Islamiyahnya luar biasa mengagumkan. Generasi
demi generasi muslim tidak henti-hentinya menga-
gumi peninggalan umat ini. Mereka.memuji setiap
sisi kehidupan yang ditinggalkannya: sehidup_
sepenanggungan, saling memberi kelapangary dan
saling mencinta yang tulus diantara mereka.

Sekilas Gambaran Perbuatan Terpuji Dan Menge-
sankan Pada Orang-orang Salaf

1. Sepenanggungan Dan Sating Kasih Sayang Di antara
Mereka.

a. Muhammad bin Ishaqbertutur,,,Dulu, banyak
orang di kota Madinah memperolehbekal peng_
hidupan gratis, namun mereka tidak tahu dari
manakah sumbernya? Siapakah sebenarnya
yang memberikan makanan kepada mereka?
Kemudian ketika Zaenal Abidin bin Husain
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wafat, ternyata tidak ada lagi bekal makanan
mereka. Kini mereka insaf bahwa Zaenal
Abidin-lah yang datang kepada mereka dengan

membawa bekal makanan pada malam hari.
Dan, pada saat Zaenal-Abidin wafat, mereka

temukan di pundaknya memar bekas beban
(keranjang) yang dibawanya ke rumah-rumah
para janda dan orang-orang miskin.

b. Laits bin Sa'ad mempunyai penghasilan dari
tanahnya (biji-bijian) senilai 70.000 Dinar.
Semua harta miliknya itu disodaqohkannya,
sehingga banyak orang berkata bahwa Laits itu
tak lagi dikenakan wajib zakat sama sekali.
Sekali waktu Laits membeli sebuah rumah yang
dijual saat pelelangan. Berangkatlah utusannya
untuk melaksanakan transaksi. Ternyata di
rumah itu terdapat anak-anak yatim yang masih

kecil-kecil. Mereka semua meminta kepada
Laits agar meninggalkan sebuah rumah untuk
mereka. Dan ketika berita itu sampai pada Laits,

ia kemudian mengirim khabar kepada mereka

bahwa rumah itu dihadiahkan untuk mereka
(anak-anak yatim), juga disertai bekal untuk
kehidupan mereka setiap harinya.

2. Memuliakan Dan Mengutamakan Kepentingan
Orang Lain

a. Dalam kitab al-Mustadrak, Al-Hakim meriwa-
yatkan bahwa Mu'awiyah bin Abi Sofyan
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mengirimkan 80.000 dirham untuk Aisyah
Ummul mu'minin ra. Pada saat itu Aisyah
sedang berpuasa dan mengenakan baju yang
telah lapuk. Namun saat itu, Aisyah ra segera

membagikan harta kiriman Mu'awiyah ter-
sebut kepada para fakir miskin dengan tidak
menyisakan sedikitpun. "Wahai Ibunda orang-
orang beriman, tidskkah anda dapat membeliknn

kami sekerat daging dengan uang dirham yang
anda sisihkan dari kiriman itu7", ujar pelayan
wanitanya kepada Aisyah ra. "Amboi, jika kau
ingatkan sebelumny a, tentu' kan kulakukan itl.t",
jawab Aisyah ra.

DemikianlahAisyah Ummul mu'minin ra; demi
untuk membahagiakan orang-orang sekelilingnya
yang muslim, sampai-sampai dirinya terlupakan.

b. Syahdan, seperti yang disebutkan oleh
Al-Qurtubi, Al-'Adawi bertutur:

Pada saat terjadi perang Yarmuk, berangkatlah
aku mencari keponakanku. Aku membawa air
minum sekedarnya. Aku bermaksud, bila ke-
ponakanku itu ternyata tengah menghadapi
maut akan ktiberi minum. Ternyata ia memang
kutemukan tengah menghadapi ajalnya.
Dengan menunjukkan air itu, kutawarkan
kepadanya, "lngin minumkah engkauT" Ia
menjawab, "YA", dengan isyarat kepalanya.
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Namun sejenak kemudian terdengar orang lain
merintih, " Aduh... aduh..." Dia mengisyaratkan
agar aku mendekati asal suara itu. Ternyata, itu
rintihan Hisyam bin Al-'Ash. "Mau minumkah

engkau7, tanyakupadanya. "YA", jawab Hisyam
dengan bahasa isyarat. Tak lama kemudian
terdengar pula yang lain merintlh, "Aduh"...
aduh...." Mendengar erangan itu, Hisyam pun
mengisyaratkanku agar menghampiri asal

suara itu. Ternyata ia telah gugur.....Lalu aku

kembali lagi ke tempat Hisyam, dan ....ternyata

ia pun telah wafat. Aku pun kembali lagi ke
tempat putera pamanku, ternyata keponakanku
pun telah gugur sebagai syahid.... Seorang pun
tidak ada yang minum air itu karena lebih
mengutamakan kepentingan saudaranya atau

bahaya ketimbang kepentingan sendiri.

3. Lembut:,:santun Dan Tidak Beringas.

a. Dari lbnu Abbas ra, Imam Bukhari bertutur
bahwa ketika Uyainah bin Hisni mendatangi ke-

ponakannya, HurrubinQais (seorang di antara

sekumpulan orang yang selalu berdampingan
dengan Umar bin Khattab). Ia berkata kepada

keponakann y a itrt, " lj inkanlah aku untuk bicar a

pada Amirul-mu'minin". AI-Hurru pun meng-

ijinkannya. Ketika Umar bin Khattab datang,

masih dari kejauhan Uyainah berseru, " Hai lbnLt
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Khatab (Llmar), kau tidak memberikan pada kami

hadiah! Kau juga tidak memperhatikan kami

dengan adil ! " .Karena ucapan Uyainah itu, Umar
bin Khattab merahpadam dibuatnya, sehingga

tampak air mukanya seakan gusar karena har-

dikan itu. Namun berkatalah Al-Hurru bin Qais,
"Wahai Amirul mu'rninin, bukankah AIIah
berfirman" :

ladilah engkau pemaaf dan suruhlah orang
mengerj alun yang ma' ruf, serta berpalinglah dari.

orang-orang yang bodoh" . (al-Nraf : 199)

Al-Hurru selanjutnya berkata, "Sungguh ini
adalah sebagian dari perbuatan orang-orang
bodoh. Dan, luar biasa, ketika ayat Allah itu di-
bacakan pada Umar bin Khattab, sedikitpun ia
,tidak melan ggamya. Beliau tunduk sepenuhnya

di haribaan Kitabullah.

b. Diriwayatkan dari Zainal Abidin bin-Husain ra

bahwa budak lelakinya menuangkan air untuk-
nya dari bejana tembikar (kendi) yang terbuat

dari tanah. Kendi itu lalu terjatuh dan hancur

seketika menimpa kaki Zainal Abidin hingga

terluka memuncratkan darah. Dan ketika itu
pula budaknya berkata, "Wahai tuanku, Allah
SWT berfirman:
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" .... .dzn orang-orang yang menahan amarahnya" .

(Ali-Imran: 134)

|awab ZainalAbidin, Betul, aku telahmenahan
kemarahanku".

" DAn memaafkan (kesalahan) orang",

ujar budak itu melanlutkan firman Allah ter-
sebut. "Betlil, aku telah memaafkanmu!" balas
ZainalAbidin.

'*r,iar'*;-iittt

"Allah menyukai orang-orang yang berbuat

kebajikan"

ucap budak itu sebagai ujung akhir ayat
tersebut. Akhirnya Zainal Abidin berkata, " Kni;
kau merdeka knrena Allah".

4. Penuh Cinta dan Menyambut l(nsih Sayang.

a. Dalam kitab Al-Muwatha', Imam Malik meri-
wayatkan dari Idris Al-Khaulani rahimahullah,
ia berujar, "Aku memasuki masjid Damsyik (ibu

kota Syiria), di sana ada seorang pemuda yang

oo

edr * ,*.l6J1i
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selalu tersenyum, dan banyak pula orang lain

bersamanya. ]ika mereka berselisih tentang

sesuatu, mereka lemparkan persoalannya pada

pemuda itu dan merujuk pada pendapat dan

pemikirannya. Kemudian aku bertanya tentang

pemuda itu dan tahulah kemudian bahwa pe-

muda itu adalah Muadz bin Jabal ra. Keesokan

harinya aku datang ke masjid lebih pagi lagi'

Ternyata Muadz telah lebih dahulu dan ketika

itu sedang shalat. Kutunggu ia hingga selesai,

seusai shalatnya, kuhampiri Muadz dari sisi

mukanya seraya kuucapkan salam untuknya,
"Demi Allah, aku sangat mencintai anda!',

ucapku pada Muadz. "Apakah cintamu karena

Allah? ,tanya Muadz padaku' "Benar,knrena Al-
luh" , serukulagi. Lalu dengan perlahan Muadz

menarik serbanku agar aku lebih dekat lagi

padanya seraya berkata, "Aku merasa senang

sekali karena pernah kudengar Rasulullah
Shollallahu Alaihi W a S allam b er sab da:

;1 
'S'Yav 

g'

"Allah berfirman", demikian sabda Rasul, "Mesti

kecintaan-Ku untuk orang yang saling mencinta

knrena Aku, saling bergaul, duduk-duduk karena Aku,

saling berkurban, dan berderma knrena Aku" .
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b. Dulu Abu Hanifah tinggal di Kufah dan

mempunyaiseorang tetangga. |ika tetangga itu
rampung dari pekerjaannya, ia melantunkan

beberapa potong nasyid pendek berikut ini:

"Mereks telah menYia-nYiakan aku

merekn telah mengabaikan aku

mereka telah menelantarkan aku

dan berapa bany ak pemuda telah dibinasakanny a

karena hari yang malang

karena mulut yang berucaP benar"

Tiap malam Abu Hanifah menyimak bait
demi bait nasyid tetangganya. Pada suatu malam

pengawal raja menciduk dan menahan tetangga

Abu Hanifah. Peristiwa malam itu membuat Abu

Hanifah merasa kehilangan senandung tetang'
ganya. Keesokan hari-nya, Abu Hanifah mencari

informasi tentang tetangganya itu' Didapatnya
berita bahwa sang tetangga sedang ditahan oleh

pihak kerajaan. Dengan segera berangkatlah Abu
Hanifah menemui Amir Kufah (Isa bin Musa) dan

menuntut pembebasan tetangganya itu. Dan, saat

itu pula Isa bin Musa membebaskan tetangga Abu
Hanifah itu.

Ketika tetangganya yang masih muda itu
keluar, Abu Hanifah memanggilnya, dan perlahan

Abu Hanifah bertanya, "Apaknhknmi telah menyia-

nyiakanmu? " Menelantarknnmu? " . Jawab pemuda
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5.

itu, "Tidak! Kqu amat baik, amat mulia. Semoga Allah
memberikan balasan terbaik untltkmu" . Lalu pemuda
itu mengumandangkan sebait nasyid:

"la tidak menyia-nyiaknn kami
ia tidak mengabaikan kami
kami adalah insan nsn kecil, lemah

namun tetanggakami begitu mulin, betapa agung
di samping banyak tetangga lain yang hina, rendah"

Sisi KehidupanYang Pemurah dan Dermazuan.

a. Ath-Thbrani meriwayatkan dalam kitab al-Knbir
bahwa Umar bin Khattab ra mengambil 400
dinar dan memasukkannya ke pundi-pundi
seraya berkata pada pesuruhnya, )' Antarkanlah
pundi ini kepada Abu Ubaidsh bin larah, dan
tunggu beberapa saat lamanya sampai engkau
melihat apa yang diperbuatnya".
Berangkatlah pesuruhnya itu dengan mem-
bawa pundi berisi 400 dinar ke rumah Abu
Ubaidah. "Ada pesan dari Amirul mu'minin
untukmu, guna-kanlah ini untuk sebagian ke-
pefiuanmu", ucap pesuruh sambil memberikan
dan menyerahkan bingkisan yang dibawanya.
"Moga Allah memberikan berkah dan rahmat-
Nya kepada Umar bin Khattab, jawab Abu
Ubaidah.
"Hai lariyah (budak wanita) mari ke sini!",
panggil Abu Ubaidah. "Fergilah kau dengan
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membawa tuiuh dirham ini kepada si fulan,
Iima dirham ini kepada si anu, lima dirham ini

kepada........" sampai habis uang 400 dirham

kiriman Umar itu. Kembalilah pesuruh itu
kepada Umar bin Khattab, seraya menceritakan

tentang penerimaan Abu Ubaidah terhadap

kiriman Umar bin Khattab itu'

Ketika pesuruh datang, Umar juga telah mem-

persiapkan hal serupa untuk Muadz bin Jabal'
-" 

Seraikanlah pundi ini kepada Muadz bin I abal" ,

perintah Umar kePada PesuruhnYa'
P"suruh itu pun berangkat' Setelah tiba ia

berkata kepada Muadz, "Amirul mu'minin

berp esan untukmu: gunakanlah ini untuk seb agian

keperluanmu" ' "Moga Allah memberikanberknh

dan rahmah-Nya kepada lJmar", iawab Muadz

bin Jabal.
"Hai lariyah, mari ke sini!", kata Muadz se-

lanjutnya, " P ergilah knu ke rumah si fulan dengan

membawa ini, lalu ke rumah si anu dengan

membawa ini."." sampai istrinya mengetahui

apa yang dilakukan oleh Muadz dalam me-

nafkahkan harta kiriman dari UmarbinKhattab

"WaIIahi; knmi juga orans-orang miskin, berilah

knmi" ,kata istri Muadz memohon' Ternyata ada

dua dinar yang tersisa dalam pundi-pundi itu,

dan dua dinar itulah yang diberikan Muadz

kepada istrinYa.
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Pesuruh itu pun kembali kepada Umar dan
menerangkan pula apa yang telah dilihatnya.
Lalu Umar berucap, " Sesungguhnya sebagian di
antara mereka kepada sebagiannya lagi adalah
bersaudarn".

b. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah,
masyarakat dilanda bencana, kesusahan dan
kemarau. Alkisah datanglah serombongan
kafilah yang beranggotakan 1.000 unta dengan
membawa rupa-rupa pakaian, makanan dan
lain-lain. Mereka singgah di rumah Utsman ra.
Para pedagang danpengusaha segera berlomba
meminta kepada Utsman agar menjual kafilah'
itu. "Berapa laba yang akan kalian berikan
padaku?" tanya Utsman kepada para pedagang
itu. "Lima persen", jawab mereka. "Oh! Saya
telah menemukan pemberi laba yang lebih besar
dari itu..." kata Utsman pula. "Apakahknmiboleh
tahu sia-paknhpedagang yang dapat memberikan
laba lebih besar itu?" tanya para pedagang itu.
Jawab lJtsman, "Saya telah menemukan Allah
berfirman:

'3f *,W i't Jiigp"$lt4&i*',y
;-s|F.t#"ht: rilv & y e J,ut'&

1Y1 : 6riJry i# eth,t

52



"Perumpamaan (naftah yang dikeluarknn oleh)

orang-orang y ang menafkahkan hartany a di i alan

AIIah adalah serupa dengan sebutir benih yang

menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir:
seratus biji." AIIah melipat gandakan (ganjaran)

bagi siapayang Diakehendaki. Dan AIIah Maha

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui" . (aL-

Baqarah:26L)

" Hai para pedagang" , knta l.Itsman selaniutnya,"
" saksikanlah oleh kalian kafilah ini, biii-biji gan-

dum, tepung, minyak, mentega, danpakaianyang

ada di dalamnya seffiuanya telah saya berikan

kepada orang-orang fakir Madinah, karena itu
mer up akan s odaqah b agi kaum muslimin" .

Semua kisah di atas hanyalah riak kecil dari
limpahan gelombang kemuliaan perbuatan mereka

yang terpuji dan mengesankan' Kisah ini juga hanya

merupakan setitik saja dari sekian banyak keindahan

dan keterpujian mereka yang diceritakan oleh sejarah'

Hal ini telah dibuktikan olehgenerasi awal para shahabat

Rasulullah Shollallahu alaihi wa sallam dan orang-

orang yang tetap mengikuti jejaknya dengan baik,

sehingga terwujudnya kondisi masyarakat ideal yang

menjadi dambaan dan angan-angan sejak masa yang

lama.
Betapa tidak? Mereka menyaksikan masa Risalah

Kenabiary sehingga mereka dapat "menghirup langsung
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dari sumbernya yang asli dan amat sedap". Mereka

dapat "menenggak sepenuhnya minuman lezat yang
jernih suci". Mereka telah sepenuhnya merasakan
manisnya persaudaraan karena Allah. Dalam jiwanya

telah bergayut makna agung dari suatu persaudaraan

karena Allah. Mereka iuga telah menjadikan Rasulullah
sebagai panutannya dan peletak syariat abadi, sebagai

lentera penerang, dan ujung tombak dalam semua aspek

kehidupannya.
Mengenai kewajiban kita mencontoh perilaku

generasi awal para shahabat Rasulullah Shollallahu
Alaihi Wa Sallam, al-|alil berkata, "lika ada seseorangyang

pantas untuk menjadi panutan, contohlah para shahabat

Rasulullah Radliy allahu Anhum. Karena merekalah p emilik

hati terbaik diantara umat ini, terdalam ilmunya, terlurus
petunjulcnya, terbaik keadaanny a, dan paling sedikit kEura-
puraannya. Merekalah manusia-manusia pilihan yang

dinobatkan menjadi pendamping setia Rasulullah
ShoIIaIIahu AlaihiWa Sallam dan menegakknn agamanya.

Singkapl.ah keunggulan mereka. Ikutilah jeiak langkah

mereka. Sungguh mereka benar-benar berada dalam

naungan hidayah yang lempang'. &
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BENCI PADA KEKAFIRAN
DANMENCAMPAKKAN

PARA PENDUKUNG
KESESATAN

audara-saudaraku kaum mu'minin,
Thtka$ iman kepada Allah tglahlqleneg ielam

jiwa dan kemani meresa ti. maka
ogng taG merasaka
firan, benci setrap kebathilan, dan meniauhkan dirinya
a".i U:tf"g^i,t"t. Bahkan indra dan perasaannya

yang sensitii membuat seorlrng mu'min piawai me; ang-

kap perbedaan antara kebenaran dan kebathilan;%ntara

keimanan dan kekafiran. Mereka mamPu mendeteksi

dan membedakan setiap isme atau pemikiran yang
bertiup dari negeri-negeri Barat atau dalam setiap
prinsip yang tampak kepulan asapnya di negeri-negeri
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Timur. Karena itulah Nabi mengisyaratkan dalam
sabdanya:

'tij'i: a6t'tvf it'W #l
"Mintalah fatwa pada hatimu, walau orang lain juga

!a'1- memberi fatwa padamu. Sekali lagi; walau banyak

1.,n. orang memberi fatwa PadamLt" .

Dewasa ini, banyak sekali ragam metoda dan
bentuk-bentuk yang dimiliki oleh gerakan yang hendak
melakukan pemurtadan kepada kaum muslimin. |ika
seorang muslim kosong dari keimanan dan keyakinan, .

serta bodoh tentanf; syariat, mereka akan dengan cepat

terpengaruh olehnya, hanyut dalam gelombangnya, lalu
terperang-kaplah mereka dalam kesesatannya. Dalam
sekejap saja, sadar maupun tidak, jadilah mereka kafir-
walau mereka tetap puasa dan sholat. Sedangkan mereka

mengirabahwa dirinya masih tetap muslim.

'Kelak akan ada fitnah laksana bagian malam yang

gelap gulita; pagihari seseorang menjadimu'min, sore-

nya ia menjadi kafir; sorenya ia menjadi mu'min dan

pagi harinya ia kembali menjadi kafir. la jual agama

AIIah karena harga dunia yang murah".

t-.t,-r
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Murtad bukanlah'sekedar berarti seorang muslim

meninggalkan agamanya yang hak lalu memeluk

agama kepercayaan lainnya seperti Kristen, Yahudi atau

Budha; seperti sebagian orang mengira' Kalau demikian

halnya, tentu amat kecil sekali hasil atau pengaruhnya

terhadap orang-orang Islam. Apa jadinya seandainya

"kejahiliyyahan" menebarkan ranjau-ranjaunya ke

sebuah negeri yang penduduknya tidak tahu Islam

kecuali Syahadat sejak lahir?. Maka dalam keadaan

seperti ini, kadang orang muslim telah jelas murtadnya,

sekalipun ia masih bernisbat kepada agama Islam'

Saudara-saudara yang budiman, akhir-akhir' ini

banyak sekali metoda dan gaya pemurtadan yang di-

bidikkan kepada kita (kaum muslimin). Terkadang

hakekat pemurtadan itu tidak jelas, sehingga tanpa

disadari mereka terperosok sebagai orang yang memilih

kemurtadan. Manakala dalam keadaan demikian Allah

me

akhirat. Hali
amat mencelakakan.

l Clunla

kan ian fatal dan

Karena itu, pada kesempatan ini, wajib bagi kami

menguraikan soal kekafiran dan para penganutnya'

Agar kami dapat membuka mata (hati yang masihbuta)

terhadap bentuk-bentuk pemurtadan yang telah ditan-

capkan pada sebagian sasaran-sasarannya' Mereka pan-

cangkan pemurtadan itu dengan Saya yang memikat

namun penuh tipuan; dengan slogan-slogannya yang

palsu lagi menyesatkan' Semoga generasi muslim kini
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memahami hakekat slogan-slogan atau syiar-syiar kafir
yang disebarluaskan dengan menggunakan simbol dan
nama yang pada permukaannya tampak sebagai wajah
kasih sayang, namun di dalamnya bercokol azab keseng-
saraan. Dengan uraian ini pula diharapkan generasi
muslim kini juga tahu akan hakekat pemurtadan yang
sesungguhnya, sehingga manakala mereka menjumpai-
nya, mereka segera mencampakkannya seperti mereka
mencampakkan kotoran atau limbah ke dalam tong sam-
pah; atau seperti memuntahkan dahak ke dalam got!.

Beberapa Tanda Kemurtadan Yang Penting
Diketahuil

Diantara tanda-tanda pemurtadan ialah mengelu-
elukan semboyan dan slogan-slogan kaum kafir yang
dapat memalingkan arah manusia dari kepercayaan
bahwa Allah itu Rabb Yang Disembah dan Ilah yang
Dituju. Begitu banyak kondisi yang termasuk dalam
kategori ini, umpamanya:

A, Orang Islam yang mengagung-agungkan slogan
kesukuan (qoumiyah) dan rhenjadikannya sebagai
tujuan; fnengabdi dan bekerja untuknya. Slogan ini
dimunculkan oleh orang-orang Yahudi di negeri-
negeri Islam, ketika terabaikannya sistem ke-

l Dalam pembahasan ini kami banyak mengutip bagian-bagian
dalam buku kami "Hurriyatul i'tiqadifisy-syari'atil islamiyah", halaman 75.
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khalifahan dalam Islam' Bagaimanakah Yahudi
bergerak? Mereka bergerak dengan cara mengadu-

domba suku-suku Kurdi, Turki dan Arab dengan

sebagian lainnya; memisahkan ajaran agama dari
urusan kenegaraan, menjauhkan syariat Islam dari
dinamika kehidupan, menghembuskan fanatisme

ras, mencampakkan pemeluk dari agama dan
keyakinannya, mencerai-beraikan negeri Islam yang

besar menjadi sebuah negeri yang kecil-kecil dan

porak poranda. Tak diragukan lagi bahwa tujuan
yang dimiliki oleh slogan rasialisme ini bertentangan

dengan kesederhanaan prinsip-prinsip Islam dan

bertentangan pula dengan tuntunan iman. Maka

setiap orang yang berhimPun dan bernaung di
bawah slogan ini, dianggap telah kafir dan keluar

dari agama Islam2

B. Orang Islam yang mengelu-elukan semboyan dan

slogan nasionalisme dan menjadikannya sebagai

tujuan satu-satunya; mengabdi dan bekerja untuk-
nya, serta berjuang di jalannya. Sungguh Allah amat

mengancam orang-orang yang bergantung pada

tanah ai'inya. Seperti dalam firman Allah, surat

an-Nisa:66:

2 Lihat bnku kami 'AJ Qaumiyyatu fil mizanillslam ", insya Allah di
dalamnya" akan dijumpai pembahasan memadai bagi "pencari yang

haus" mengenai soal rasialisme menurut Islam.
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€ V; b t?-,r, ti'6.,Jl;1r!iir of '# w ;t'lt
o6 r,b:l;'iL;t* d'li se# ll aullu

111 : rL*Jt> V *fi r:n t*
"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada
mereka, "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari
tanah airmu", niscayr mereka tidak akan melakuknn_
nya, kecuali sebagian kecit dari mereka. Dan sesung_
guhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yaig
diberikan kepada mereka, tentulah hal yang aemttciai
itu lebihbaikbagi mereka dan lebihmenguatknn (imart
mereka)" (an-Nisa: 66).

Demi untuk tujuan meningkatkan slogan nasio_
nalisme ini, pemurtadan juga berusaha menyem-
pitkan batasan-batasan amal. Selain itu mereka juga
mengku-ltuskan slogan ini sehingga menjadikannia
sebagai bagian ibadah.

Adapun jika perjuangan membela tanah air itu
karena Allah dan demi untuk mewujudkan perin_
tah-Nya sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi
tanah air Islam, memelihara bumi Islam, memperta_
hankan kehormatannya, kemuliaannya, jiwa, harta,
dan agama; tak diragukan lagi bahwa perbuatan ini
merupakan ibadah yang pantas memperoleh ke_
ridlaan Allah. Ia mampu mendorong kem".rangan,
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kehidupan mulia serta syahid. Benarlah apa yang
disabdakan oleh Nabi:

,"rki 'JlJ a^s ts'e! y Vt ,'rk3'rU'd.G b\i y V
w,# lli 4t cw ,'rki:rll i, ut ,tju,

" S iap a s aj a ( muslim) y an g t erb unuh knr en a har t any a,

karena darahnya, karena hutangnya, dan karena
keluarganya, maka dia syahid". (HR. Abu Daud)

C. Orang Islam yang mengelu-elukan semboyan dan
slogan humanisme (kemanusiaan). Slogan ini
dimunculkan dalam selubung Fremasonry Inter-
nasional yang di belakangnya bertengger penipu
Yahudi. Paham Fremasonry menggelindingkan
prinsip (ajaran) bahwa agama itu untuk Tuhan dan
tanah air itu untuk semua manusia. Sebagai akibat
dari ajaran ini sampailah pada kenyataan bahwa
antara orang Islam, Kristen, Majusi (penyembah
matahari atau api) danYahudi itubersaudara dalam
tanah air dan kemanusiaan. Dengan demikian
maka tidak ada agama yang memisahkan mereka
dan tidak ada keyakinan kudus (samawiyyah) yang
dapat mengubahnya selain persaudaraan mereka.

Dan yang pasti, setelah slogan-slogan ini dapat
melalaikan jiwa-jiwa yang lurus sehingga tidak lagi
memiliki aqidah, mereka lalu menggiringnya di
bawah panji-panji mereka. Mereka hembuskan

61.



berbagai macam ungkapan, umpamanya,
"Jika tidak ada Nabi-Nabi danRasul-Rasul yang

menyesatkan, pasti manusia ini menjadi umatyang
satu; tidak ada agama atau mazhab yang memilah-
milah mereka"; demikian cara Fremasonry dalam
menggalakkan kaderisasinya kepada pengikut-
pengikutnya. Mengenai tujuan akhirnya, Frema-
sonry juga berkata dengan lantang, "Tujuan akhir
kita adalah memusnahkan eksistensi agama!1'3
Katanya pula, "Kelak akan kita jadikan Fremasonry
sebagai tujuan akhir dari selain Allah", "wajib
menciptakan suatu generasi baru yang tidak malu
membuka alttatnya", dan "sesungguhnya perju-'
angan melawan agama-agama hanya bisa sampai
pada puncak tujuannya setelah dapat memisahkan
agama dari negara".

Ternyata penipu Fremasonry yang digerakkan
oleh Yahudi internasional telah berhasil menipu
dan mengelabui banyak kalangan elite muslim, de-
ngan slogannyayang mentereng namun palsu dan
amat berbisa. Kadang mereka bersemboyan dengan
kebebasan, persaudaraan, dan persamaan (leberty,
fratennity, dan equality)", kadang pula dengan,
"nasionalisme, humanisme dan rasionalisme".

3 Maksud mereka bukan memusnahkan agama Yahudi, melainkan
semua agama.
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Maka banyak orang yang mengaku maju terjebak
dalam perangkap perburuan mereka. Semasa kecil
mereka sudah terbina dalam sekolah-sekolah dan
perguruan-perguruan Yahudi lalu ketika besar
mereka berkiblat pada kelompok dan klub-klub
Yahudi. Semua itu tidak lain kecuali demi untuk
tercapainya taktik, gerakan dan tujuan Yahudi di
negara-negara Islam.

D. Orang Islam yang meninggikan semboyan dan
slogan sosialisme; mengabdi dan berjuang di
jalannya serta menjadikannya sebagai suatu
keyakinan bahwa sosialismelah satu-satunya
prinsip kebenaran yang dapat mengangkat kemu-
liaan kaum buruh, petani, karyawan, dan orang-
orang yang mempunyai penghasilan terbatas.

Juga sosialismelah yang dapat menghapus tiga
serangkaian yang menjadi pangkal ketakutan dalam
masyarakat: kemiskinan, kesakitan dan kebodohan.
Tanpa t-erlintas dalam pikirannya bahwa Islam
membawa sistem kemasyarakatan yang besar dan
santun yang dapat memberikan jaminan sosial,
menyelesaikan kebutuhan orang-orang miskin,
membekali tiap individu, memberikan jaminan bagi
orang-orang yang lernah, dan memberikan keadilan
bagi semua umat manusia. Semboyan Islam dalam
hal ini terdapat dalam Al-Qur'an:

1\ I : c,l.,-1.r1t> g:i;Jt: ,y,f.JJ,?f 1;1 e:
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" P ada harta-harta merekn sda hak untuk orang miskin

yang meminta dan orang miskin yang tidakmendapat

Uoftigia" (yakni orang miskinyang tidakmeminta) " '

(az-Zariyat,.19)

Tanpa mereka tahubahwa pengalaman konkret

Islam dalam mempraktekkan jaminan kehidupan

sosial sehidup sePenanggungan telah sukses

gemilang di sepanjang waktu' Bahkan tidak hanya

itrr, Irlurr, juga telah memberikan pengaruh yang

besar dalam memerangi kemiskinan membasmi

kemelaratan dan kesengsaraan' Sejarahlah yang

banyak memberikan kesaksian akan hal inia '

Sidang pembaca Yang mulia'
Kami iegarkatt kepada anda semua bahwa

semboyan dan slogan di atas, yang kerap dielu-elukan

oleh orang-orang Islam, tak ada kaitannya dengan

aqidah dan prinsip-prinsip kebenaran Agama Islam!

Tidak semestinya seorang muslim mengharap keridlaan

Allah dan kemuliaan agama-Nya melalui semboyan dan

slogan-slogan tersebut, karena semua itu adalah syiar-

syiar jahiiiah' Dan orang yang mengembangkan'

menyeb arkan/ men)aerukan ajar anny a, membela dan

a Lihat buku kami "At-Takaful alljtima'iy fil-Islam" dalam buku ini

anda akan menjumpai pembahasan tentang pandangan Islam dalam

menyelesaikan masahh temiskinan dan mewujudkan keadilan'
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mempertahankan perjuangannya, maka ia telah menjadi

murtad, sesat, dan keluar dari Islam!!!

Fenomena-f enomena Kekufuran

1. Memberikan Kewenqngan "Menetapkan Kepastian

Hukum" D sn " P embuatan Undang-Undang" Kepada

Selain Allah.

Saudara-saudaraku seiman dalam Islam.

Setiap orang yang mengaku beriman akan tetapi

merelakan dirinya memberikan kewenangan
menetapkan kepastian hukum kepada selain Hukum
Allah, maka orang itu telah murtad dan kafir. Banyak

nash Al Qur-an yang mengukuhkan kekafiran dan

kemurtadannya itu. Misalnya ayat berikut ini:

(t t:6$rlr; irKit',*'$:rt i' afiu" &.d',ft
" Siapa sqja yang tidak memutuskan hukum menurut

apa yang diturunknn Allah, makn mereka ittt adalah

orang-orang yang kafir". (al-Maidah: 44)

bi trrli l'n;t lo r ;*, tit *'i
(11 : s.rl.;lr; P;f

" Tidaklah patut bagi laki-laki mu' min dan tidak (pula)

bagi perempuan mu' min, apabila Allah dan Rasul-Nya

lS,y'F.a'iS r;t

,y'6pJt & b'&
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2.

telah menetapkan suatu ketetapan tentang urusan
mereka, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain)" . (aI-
Ahzab:36)

Ul',ii i'&:;'*lug-.'!:r*#c, b1+1t al"tx
11o:rL*Jr; 6i|l; fr;i;.j |t;rt E 47;y;l"l

"Demi Rabbmu. Merekn (pada hakekatnya) tidakber-
iman, hingga merekn menj adiknn kamu hakim terhadap
perkara y ang merekn perselisihkan. Kemudian merekn
tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terha-
dap putusan y ang kamu berikan, dan merekn mene rima .

dengan sepenuhnya". (an-Nisa': 65).

Membenci Perundang-undangan dan Hukum Islam
atau Mengunggulknn Hukum y ang selainny a.

Contohnya orang-oran g y arrg berkata,

"sayabenci puasa karena puasa mengakibatkan
ekononi umat menjadi terbelakang,,,

"Saya benci hijab (jilbab) karena jilbab meru-
pakan alamat kemunduran bagi wanita,,.
Atau seperti orang yang berkata,

"Saya membenci Islam karena Islam meng-
haramkan riba dan bercampurnya antara lelaki
dan perempttan", dan masih banyak ungkapan-
ungkapan lainnya yang senada dengannya.
Tepat sekali Al-Qur'an melukiskannya:
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.lUi

11 -A:
"Dan orang-orang yang kafir, kecelakaanlah bagi

mereka! Dan AIIah pun menyesatkan amal-amal

mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya

mereka benci kepada apa yang diturunknn Allah 6l
Qur-an) Iatu AIIah menghapusknn (pahala) amal-amal

mere'lu (Muhammad:8-9).

3, Mencemooh Sesuatu Yang Datangnya Dari
AI Qur-an, Mengeiek Sunnah Yang Suci Dan

Mencibir Sy iar - sY iar Islam.

Umpamanya mengejek Hukum Waris yang

telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Karena menurut

mereka, hukum waris ini tidak memberikan hak

sama kepada lelaki dan peremPuan' Memperolok

Sunnah karena Sunnah mengharamkan emas bagi

laki-laki. Memperolok syiar adzan ketika adzan

dikumandangkan. Mencemooh orang-oran g yang

punya kbmitmen terhadap agama seperti mencibir

orang-orang yang berjenggot lebat' Allah berfirman:

" OrAng-orang munafik itu takut aknn diturunkan ter-

hadap merekn su:atu surat yang menerangknn apa y ang

tersembunyi dalam hati merekn. Katakanlah kepada

mer eka, " Teruskanlah ei ekan-ej ekanmu ( t erhadap

,'$1,'dL,

v
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Allah dan Rasul-Nya)". Sesungguhnya Allah aknn

menampakkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika
kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang
mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab:

"sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan

bermain-main saja" . Kataknnlah, " Apaknhknmu selalu

mengolok-olok Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya? "
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir
sesudah beriman. lika Kami memaafkan segolongan

dari pada kamu (Iantaran mereka taubat), niscaya

Kami aknn mengazab segolongan (yang lain) knrena

merekn orang-orang yang selalu berbuat durjana".
(at-Taubah 66).

Karena itulah Rasulullah menjelaskan kepada kita
tentang tempat kembalinya orzrng-orang yang berbicara
dengan kalimat yang dimurkai Allah. Sabda beliau:

eur r .r.i: c i-i3J;u)& y.'Sr t1.

.W;'fi )uJt ,j \4.',s4

"Sesungguhnya di antara manusia ada orang yang

berbicara dengan kalimat yang dimurkai Allah, dan

tidak pernah dij umpai dalam pikiranny a, maka ia j atuh
terpelanting karenanya ke dalam Neraka lahanam
selama tujuh puluh tuhun". (HR. Bukhari Muslim)

'lu,rir ili)
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4. Hanya Beriman Kepada AI-Qur'an Dengan Menolak

Sunnah NabawiYah.

Umpamanya ungkapan yang telah kita dengar

dari sebagian pejabat atau para petinggi negara di

Negeri Arab. Mereka menolak Sunnah Nabawiyah

dan mereka tetap berada dalam sikap mendustakan

Sunnah Nabawiyah itu. Menurut hemat kami, mereka

sebenarnya merupakan kaki tangan dari sekumpulan

orang di India yang menamakan dirinya Qodiyaniyah'
Golongan ini sebenarnya dibina oleh Inggris demi untuk

merobohkan bangunan Syariat Islam dan membuat

kesangsian terhadap kenabian Muhammad Shalallahu

alaihi wa sallam.
Adalah maklum bahwa banyak ayat Al Qur-an yang

menekankan ketaatan kepada Nabi Shallallahu alaihi

wa sallam dan nilainya sebagai ketaatan kepada Allah'

Bahkan terhadap orang yang tidak memasrahkan

kewenangan kepastian hukum kepada Nabi Shallallahu

alaihi wa sallam dalam semua persoalannya, Al Qur-an

menganggapnya sebagai orang tidak beriman (kafir)'

Allah berfirman:

1A. : r.r.1*iJlytttt 7Vi Ui J'9"}t *" U
"Siapa saja yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia

telah mentaati Allah" . (an-Nisa':80).
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"Demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak ber-

iman hingga mereka meniadikan kamu sebagai hakim

t erhadap p erkar a y ang mereka per selisihkan, kemudian

merekn tidak merasa dalam hatinya suatu keberatan

terhadap putusan yang kamu berikan; dan mereka

menerima dengan sep enuhny a". (QS. an-Nisa:65)'

Sungguh masih banyak Ayat Al-Qur'an lainnya

yang menerangkan tentang kewajiban taat kepada Nabi

Allah.

5. Menolong Kaum Kuffar, Munafik Dan Mulhid, Serta

Mencari Prestise Dari Merekn

Jika pertolongan ini timbul dari ketulusan dan ke-

cintaan seraya menampakkan kasih sayang kepada

mereka (kafir, munafik dan mulhid), maka hal ini
mengakibatkan pelakunya keluar daerah iman dan

memasukkan dirinya ke dalam bejana kekafiran dan ke-

sesatan. Mengenai hal ini banyak sekali dalil Al-Qur'an

yang menerangkannYa:

ri'i;jlr 4:lt U:itar. ryr;;:it$1\

3u&i0 # ,y'-JStt rgii ;;$t U

1ov : 6JJ[t; '*T € b\

"Hai orang-lrang yang beriman, janganlah kamu

menj adiknn pemimpinmu or any-or ang y ang membuat

Qtt tTi &";
?nt 1s:tj;A"ei
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agamamu menjadi bahan eiekan dan permainan,
(yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab

sebelummu dan orang-orang yang kafir (orang-orang

musyrik). Bertaqwalah kepada AIIah jika knmu betul-

betul orang-orang yang beriman ". (al-Maidah:57)'

n t!,'.,.. .-t-,,. I

t!-d* .r1t dP e[)l
a\

: 6;U[t; ;rb,lH gAt

'p t$si "sp6':rijt ryu.,h rVr ;;-iir r$;a

,s*i iirrsl ;i!, ';y'&
(o\

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

menj adikan orang-orang Yahudi dan N asrani sebagai

pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah

pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa dian-

tara knmu menj adikan mereka sebagai pemimpin, maka

sesungguhnya orang itu termasuk golongan merekn.

Sesungguhnya AIIah tidak memberi petunjuk kepada

orang-orflng yang zalim". (a1-Maidah:51)

6. Menuduh,Buruk Pada Hadirat Nabi Shallahu Alaihi

Wa Satlam

Contoh dari kemurtadan ini umpamanya men-

cemooh pribadi Nabi Shalallahu Alaihi Wa Sallam,

kehormatannya dan isteri-isterinya. Mencela dan mem-

fitnah seputar poligami Rasulullah, menuduh zina dan

sebagai pelaku kekejian kepada sebagian isterinya yang

71



suci. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa Nabi
adalah seorang yang sangat tinggi nafsu syahwatnya,

dan masih banyak ungkapan lainnya yang sangat
buruk dan tak tahu malu, padahal Allah Yang Maha
Tinggi berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan
janganlah kamu berkata dengan suara yang keras

kepadanya sebagaimana kerasnya (suara) sebagian di
antara kamu,.agar amalanmu tidak hapus sedang kamu

s en diri ti dak meny adariny a" . (QS. al-Huj urat:2).

Kalau seseorang berbicara di hadapan Nabi Sholal-
lahu alaihiwa sallam, dengan suara yang keras saja akan
sia-sia amalnya dan berada dalam dugaan murtad, lalu
bagaimana pula dengan cemoohanyang lebih kasar dari-
pada itu?.

7. Mengklaim Bahwa di Dalam Al-Qur'an Terdapat

Makna Bathini Yang Berbeda Dengan Makna Zhahiri;
Atau Sebaliknya
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Dengan klaimnya yang sesa! banyakmanusia telah

dieksploitasi oleh kelompok bathini ini' Dia menklaim

bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan Pence-

rahan (iltminasi, futuh),ilham dan pengetah :uan (ma' rifah)

kepadanya yang tidak diberikan kepada seorang Pun

minusia; sehingga meniadi ma'sum, yaitu orang yang

terpelihara dari kesalahan dan tipu daya' Klaim yang

Uaif,it ini akan "merusak" bangunan Syariat Islam

dengan mengingkari nash-nashnya dan merobohkan

segala peraturannya' Mengapa? Karena dia mena'wilkan

naih-nash bertentangan dengan kehendak atau arahan

nash itu.
jika pengakuan ini terus merajaiela di kalangan

umat Islam pudut ut Allah Subhanahu Wa Th'ala tidak

memperkenit tuot yu " goyahlah" pondasi Syariat Islam

yang dijadikan rujukan oleh mereka dan tidak berlaku

iagi"kaidah bahasa Arab yang dijadikan sandaran oleh

mlreka. Padahal maklum sudah bahwa Al-Qur'an

diturunkan dalam bahasa Arab, firman Allah:

" S e sun guhny a IAmi menur unkanny a b er up a AI Qur -

an den{anbirbahasa Arab, agar kamu memahaminya" '

(Yusuf:2).

(Y : c,i.-,1; b'll*'# *f rit;'j ^Iyli1
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"Dan demikianlah, Knmi telah menurunlun Al Qur-
an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa

Arab". (Ar-Ra'd: 37).

6;* Gu.u:rirll5 uii
"Dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab yang membenar-
kannya dalam bahasa Arab".

Dengan demikian, tafsir nash-nash syariat yang
tidak disandarkan pada asal-usul tafsir, kaidah-kaidah
bahasa Arab, keterangan-keterangan bangsa Arab; dan
kesaksian-kesaksian orang Arab, maka tafsir itu adalah'
tafsir bathil yang mengakibatkan pengarangnya
(mufasirnya) keluar dari kerangka iman dan hakekat
Islam.

Tidak syak lagi mereka yang menyuarakan seruan-
seruan sesat ini tidak lain adalah kelompok-kelompok
kaum bath ini, kaum zindiq dan kaum iafia yang asal
usul pengakuannya itu kembali kepada akar-akar
Yahudi. Dalam lembaran sejalah telah dijumpai bagai
mana upaya mereka untuk membuat ragu terhadap
nubuwah dan risalah dan upaya menghapus tanda-
tanda Islam. r'j

8. Mensifuti Allah Dengan Yang Tidak Layak.

Dalam hal ini banyak sekali ungkapan-ungkapan
yang kafir dan sesat. Umpamanya,
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"Sesungguhnya Allah menyatu dengan tubuh",
"Sesungguhnya Allah memiliki tubuh seperti tubuh

kita dan memiliki gerak seperti juga gerakan kita",
"Sesungguhnya Allah itu tiga di antara yangtiga",
"]ika Allah itu Maha Adil, tentu Ia ciptakan manusia

ini dengan sama atau sejajar",
"Sesungguhnya Allah itu fakir dan kita adalah

orang-orang yang kaya" .

Selain itu ada juga yang berkata, "Sesungguhnya
Allah hanya mengetahui yang umum dan tidak
mengetahui rincian sesuatu (juz' i)" .

Demikianlah, dan masih banyak ungkapan-
ungkapan lain yang tidak pantas dengan sifat-sifat
Ketuhanan-Nyu. Maha Tinggi Allah dari yang demikian
itu dengan ketinggian yang sebenar-benarnya.

Terhadap Allah, tidak ada sesuatupun yang bisa
menyerupai-Nya baik dalam ucapan-Nya, perbuatan-
Nya dan sifat-sifat-Nya. Allah terbebas dari perhitungan
waktu, tempat, kondisional dan fisikal. Dia tunggal atau
menyendiri dalam Kemuliaan-Nyu, Kesempurnaan-
Nya, Keesaan-Nya, dan Ketuhanan-Nya.

pir a:rj,lr;4r';l\i '!:\'#s';i\i k )ln
(\'t':1f,';1f1

" Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang

Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dia-lah
Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui". (al-
An'am: L03).
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"Tidak ada sesuatu Pun yang serupa dengan Dia'

dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha

Melihat. (asY-SYura: 1L )

"Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan' dan

tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" ' (al-

Ikhlas: 3 - 4)'

g. Iman Kepada Sebagian Dari Aiaran Islam Dsn Ingknr

Kepada Sebagian Yang Lain'

Seperti ada orang Yang mengatakan'

"sayaberiman kepada Islam karena Islam adalah

agama iUuaun dan moral, tetapi saya akan ingkar dari-

n]ra, kalau Islam itu merupakan sistem hukum dan

manhaj.kehiduPan".
Tentu saja, penjabaran mengenai Islam seperti ini'

mengakibatkan orang terperosok dalam kemurtadan

da., Lemasukkan dirinya dalam kekafiran' Allah

Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

',P A ;\? t^t fr,.b\:Kt *S.it frb';"Fi
b\\';z;it;r |y;6ilr a;;!r C)q}lf P e!

1Ao : ariJrl :rr.iiir bt it.
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Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab
(Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain?

Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian

dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan

dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan

kepada siksa yang sangat berat. (al-Baqarah: 85).

Dan banyak keyakinan dan pemikiran-pemikiran
lainnya yang bathil dan sesat yang membuat pelakunya

terjerembab dalam kemurtadan dan keluar dari orbit

Islam.
Karena itu, wajib bagi kalian wahai generasi muda

muslim, untuk senantiasa waspada terhadap persekon$-

kolan jahat musuh-musuh Islam. Mereka berjuang tanpa

lelah dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip dan

pemikiran-pemikiran, serta menjatuhkan penganutnya

dalam kekafiran yang jelas dan kemurtadan yang penuh

dosa. Wahai pemuda, waspadalah terhadap setiap keya'

kinan, ucapan, dan perbuatan yang akan menghantarkan

kalian ke dalam penyimpangan, dan menggiring kalian

ke dalam jurang kesesatan'

Karena itu segeralah kalian melakukan amal-amal

yang sholeh, berpegang teguh kepada buhul tali Islam

yang kuat dan merajuk kepada ahli ilmu yang terper-

cayat yang darinya kalian minta fatwa tentang sesuatu

kebimbangan, bisikan hati yang jahat, rasa was-was,

kemasygulan, dan pikiran-pikiran yang datang kepada

kalian. luga tentang aPa saja yang dipengaruhi oleh

musuh-musuh Islam, lalu melihatnya dari sudut
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pemikiran yang terikat oleh Aqidah Islamiyah dan
usulul-iman. Ini semua dilakukan karena khawatir
kalian terperosok dalam kubang penyimpangan, ter-
gelincir ke dalam ajang fitnah. Lakukanlah itu, wahai
pemuda. S"hl$_gg_Ug!41 seliuls$gnp u !S"gu"
@{e!gariatiJarg:fg3uh
iman, raut muka yang cerah dan berseri, jiwa )rang
tenang dan penuhridla, dan dengan iman yang hakyang

%
tidak dicemari oleh senoktahpgn kotorar

Sidang pembaca yang mulia. Agar ulasan kita bisa
lengkap dan sempurna, walau secara ringkas, kami
terangkan pula tentang kemurtadan, kekafiran, dan
pemeluk-pemeluknya.
t"t"""141"

Yang dimaksud dengan kafir adalah pengingkaran
akan Dzat Ketuhanan serta menolak Risalah danAgama-
agama yang dibawa oleh para Rasul Allah. Murtad
juga termasuk dalam pengertian kafir; tetapi kafir lebih
berat ketirnbang murtad. Mengapa? Karena orang kafir
menolak Agama Allah serta rnengingkari Rukun-rukun
Iman dan asal-usul Syari'ah.

Saat irri kekufuran telah dibangun dan didukung
oleh banyak bangsa besar. Juga ditentukan oleh keku-
asaan yang dilengkapi dengan kekuatan persenjataan,
penekanan dan pemaksaan. Hingga bangsa-bangsa
yang besar ini -sangat disayangkan- dapat menebarkan
ranjau-ranjaunya/ para agery dan kaki tangannya pada
setiap negeri di seluruh penjuru dunia. Secara terang-

78



terangan dan tanpa tedeng aling-aling mereka seru

kekufuran, mereka ingkari agama-agama' Mereka juga

sangat sombong, congkak, tanpa punya rasa malu

terhadap Allah.
Bahkan secara khusus kita temukan bangsa-bangsa

yang besar ini memusatkan seruan kekufuran itu di

dunia Islam. Karena para Penyeru kekafiran dari

kalangan marxis, eksistensialis dan lain-lainnya tahu

kekuatan dan penyebaran fang harus dihujamkan ke

dalam tubuh umat Islam. Mereka juga tahu jaringan-

jaringan yang vital, pengerahan gembong-gembong'

dan cara-cara yang jitu berupa perangkat-perangkat

kebudayaan beserta tuntutan-tuntutan variasinya'

pembaharuannya/ dan kesinambungannya'

Lebih-lebih lagi negara-negara komunis' berbagai

macam cara telah mereka upayakan demi mempercepat

penyebaran ideologi dan kekufuran dengan metoda-

metoda yang penuh tipuan dan seruan-seruannya yang

sangat keji. ' ,

Metoda-metoda Untuk Mengkafirkan Dan Menye-

satkan Generasi Muda

Beberapa metoda yang paling kentara yang mereka

pergunakan dalam uPaya meruntuhkan' mera gukan dan

menyesatkan generasi muda muslim antara lain:

Marxisme

Marxisme adalah kata lain bagi ideolodi komu-

nisme. Marxisme kadang menggunakan baju Islam
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dalam seruan-seruannya. Sebagian dari ungkapan
mereka umpamanya, "Muhammad adalah orang yang
pertama kali menyerukan prinsip-prinsip persamaan
antara kaum borjuis (orang-orang kaya) dan proletar
(orang-orang miskin), dan Muhammad pula tokoh
pertama yang mengibarkan bendera sosialisme di
kalangan masyarakat Arab. Karena itu Muhammad
adalah Rasul marxisme dan Nabi komunisme,,.

Ada lagi yang mengatakan bahwa marxisme itu
tidak bertentangan dengan Islam; sistem dan ideo-
loginyapun tidak berlawanan. Yang lainnya berkata pula,
"Apakah yang menghalangi kita untuk mengambil
prinsip-prinsip komunisme seperti sistem ekonomi
misalnya. Toh, kita masih tetap menjadi orang mu,min
dan muslim".

Kadang mereka juga berkata, ,,Agama itu satu
sistem dan mazhab ekonomi adalah sistem yang lain,
karena itu kita tidak boleh mengaitkan agama dengan
politik. seperti juga kita tidak boleh memasukkan Islam
ke dalam sistem ekonomi dan teori-teori ilmiah,,.

Mereka sangat gencar dalam memanipulasi teori-
teori ilmiah demi untuk mempercepat proses peng-
kufuran dan penyesatan. Misalnya teori Darwin-yang
aktif mengulas tentang asal-usul manusia. Teori ini ber-
pendapat bahwa perkembangan manusia bermula dari
derajat yang terendah menuju derajat yang tertinggi.
Teori Freud yang mengatakan bahwa tiap sesuatu selalu
terkait dengan sex dan nafsu juga menyesatkan.
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Mereka memanipulasi sejarah: misalnya dalam me-

nafsirkan kebangkitan dan kemajuan bangsa-bangsa'

Akibat manipulasi dan eksploitasi mereka itu' timbullah

sikap ragu terhadap Al KhaliqAlAzhim' prinsip-prinsip

Islam, dan sejarah kaum muslimin yang telah berakar'

Dengan gencar, terang-terangan/ dan terbuka'

oru.g-o*.rg tafir ini terus menerus memanfaatkan

waktunya melakukan perlawanan dan pengkufuran'

Tanpa malu mereka menentang Allah dan Rasul-Nya'

Kata mereka, "sesungguhnya Tuhan, agama-agama/

feodalisme, kapitalisme, dan semua nilai yang

mendominasi masyarakat dulu, tak ubahnya seperti

boneka yang dimummi yang harus disimpan di musium-

musium sejarah".s

Katanya pula, "Agama adalah candu bagi bangsa-

bangsa".-Bukan 
hanya itu, mereka pun berani mengatakan

bahwa Nabi itu adalah pencuri yang penuh dusta' Masih

banyak ungkapan lainnya yang kafir' iahat' dan penuh

kedengkian terhadap Islam dan agama-agama'

Para Pembaca Yang mulia'

Kini lelaslah bagi anda, ihwal para penipu dan

metoda-metodanya yang demikian kompleks'

Ketahuilah bahwa marxisme yang tegak di atas kekafiran

s Adalah ucaPan Ibrahim Khallas dalam majalah Suriah jaisyu

al-Syai'bi
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itu memberikan bajunya pada setiap keadaan dan
golongan. Kepada setiap lapisan, mereka kerahkan pula
pemalsuan, penipuan dan penyesatan. Sehingga jika
masuk ke dalam pintu tipuannya, terperosoklah
kedalam perangkap sang pemburu. para penyeru
marxisme juga dilengkapi dengan berbagai macam teori
pemikiran dan ideologi-ideologi komunisme, lengkap
dengan model dan gayanya yang ampuh dan up to date.

( Jika jiwa pemeluk Islam kosong dari aqidah

I Islamiyah, dan imannya kepada Allah sangat lemah,

^ / maka setahap demi setahap ia berjalan menuju kek ahran,

l- f iut"n dalam perangkap kesesatan, dan terpelanting ke, L, dalam bara kekafiran. Saat itulah Aqidah Rabbaniyah'

I dan prinsip-prinsip moral lenyap dari dirinya. Bahian

/ dengan penuh hina, rendalr, dan tak tahu malu, tampak_

/ tatr padanya bahwa dia telah menjadi orang yung Udut

I lagi beriman kepada Allalr, Agama, dan yang ghaib. pada

I Silirannla, dia menjadi seorang di antara satu kelompok
Yu.g digambarkan dalam surat Muhammad:

e:#.i,#i: Wti io,'6 urt, 
.4:(

'Merela itulah orang-orang yang dilaknati AIIah dan
di,tulikannya telinga rnerekn dan dibutakannya peng_
lihatan mereka ". (QS Muhamma d:23)

h:r:Li ,ilb, U^f J ?r r u;;t V tr-jr n{ur,l.!
o f,,16 a

.F#ael
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"Yang demikian itu adalah karena mereka mengikuti
ap a y ang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena)
merekn membenci (apa y ang menimbulkan) l<eridlaan_
Nya; sebab itu AIIah menghapus (pahala) amal_amal
mereka ". (QS Muhammad: 2g).

Seperti telah kami singgung bahwa, jika ilhad (ateis)
itu dipahami dalam pengertian rnurtad, maka sebenar_
nya ateisme itu lebih jahat dan lebih besar bahayanya
terhadap individu, masyarakat, agama d.an moral,
ketimbang murtad yang lain seperti memeluk agama
Kristen atau Yahudi.

Mengapa demikian? Karena ateisme itu mematikan
rasa tanggung jawab dalam diri pelakunya serta
menikam suara hatinya. Ateisme juga jahat karena
meruntuhkan kepercayaan terhadap yang ghaib dan
contoh moralitas yang baku yang telah dibawa oleh
Agama dan syari'atnya. Ateisme juga mendorong
penganutnya (mulhid) untuk menghalalkan berbagai
macam kenikmatan palsu, mematikan pemikiran_
pemikiran kritis yang mengarah pada keseimbangan
insani dan cita-cita ideal, membunuh perasaan_perasaan
personal, mengakibatkan terhambatnya produk_
produk ekonomi, dun iinumika masyarakat. Ateisme
juga melemahkan kemajuan-kemajuan di lapangan
kebudayaan. Karena itulah Allah sangat merendahkan
dan mencemoohkan para penganut ateisme:
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1t €:Qr.|r; ofi 11 i-i b1

" D an merekn berkata, " Kehidupan ini tidak lain hanya'

Iah kehidupan di dunia saja, kita mati, kita hidup, dan

tidak ada yang membinasaknn kita selain masa" ' Penge-

tahuan mereks tentang itu sebenarnyahanya menduga'

duga saj a" . (QS Al I asiY ah: 24)'"

Oleh karena itu pula siksaan atau sanksi untuk

orang-orang ateis (mulhid) sangat pedih dan ganas:

tidak perlu lagi ada sikap lemah lembut dan kasih

sayang terhadap mereka. Tahukah anda apakah

gerangan penyebabnya? Sebenarnya, hukum bunuh

dengan pedang sampai mati itu diberlakukan -setelah
menolak untuk bertaubat- bagi tiap orang yang tetap

(tidak mau merubah) kemurtadannya, atau keateisannya

itu jelas menurut cara dan keterangan-keterangan yang

jelas pula.
Demikianlah hukuman untuk orang yang murtad,

karena Rasulullah pernah bersabda:

1 t'" ,t&,c'

.gty *{) d4 d/

" Siapa saja yang mengganti agamanya (yakni Islam),

makabunuhlah ia". (HR Bukhari dan Ahmad)

rp,i (1>l-li

| ,,/16 fjttt

n4ulvut
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Pada hadits yang lain Rasulullah juga bersabda:

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali knrena salah

satu dari tiga perkara: janda yang berzina, jiwa dengan

jiwa, dan darah orang yang meninggalkan agamanya

serta berpaling dari satu jama'ah" .

Walau demikian banyak orang yang memperta-
nyakary mengapa Islam memberikan sangsi hukum atau
balasan yang keras kepada orang yang kafir atau murtad,
bukankah Islam dikenal sebagai agama toleran?

Untuk menuntaskan masalah ini, ada beberapa
jawaban yang bisa diajukan di sini, yaitu:

Pertama, agar sebagian jiwa yang lemah tidak
tertarik pada kecemburuan-kecemburuan meterial,
kebaikan-kebaikan personal, dan keduniawian, lalu
memaksa mereka untuk meninggalkan agamanya atau

kufur 
-sebagai 

kemenangan bagi sang penghasut yang
menampakkan kebaikannya di balik kejahatannya,
laksana musang berbulu ayam.

Kedua, agar tidak terpikir oleh setiap orang-orang
munafik untuk keluar masuk Islam, yang lain
mendorong bagi maraknya gerakan pemurtadan dan
kegelisahan dalam masyarakat Islam.

Ketiga, agar keberanian untuk kafir atau murtad

,i.riJt L--$t, p:lo,s:.tLU.\l F u )t'ps fit
u;6an 0tu.jr y)4.'l r6t 3,r^"i!!',;at t
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menguat dalam masyarakat Islam. Sehingga tampak
bahaya paling besar terhadap aqidah kaum muslimin.
Danmanakala umat Islam menjumpai kekafiranitu, saat

itu pula mereka berupaya untuk memusnahkannya,
seperti pembantaian yang terjadi di Iraq yang dilakukan
oleh orang-orang komunis pada masa Abdul Karim

Qosim. Demikian pula yang terjadi di Yaman Selatan dan

Afganistan di manabangsa-bangsa yang muslim di sana

dibinasakan oleh antek-antek komunis.
Hukuman yang tegas dan keras yang ditetapkan

oleh Islam untuk orang yang kufur atau murtad ini,
bukanlah sesuatu yang lahir dari kebekuan pemikiran!!
Mengapa? Karena kebebasan beragam diberikan kepada

orang non muslim sebelum mereka memeluk Islam:

1t o1 : 6r,i.Jl1 ta! $u
"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam);

sesungguhnya jalan yang benar telah jelas dari pada

j alan y ang salah" . (al-Baqarah : 256).

Sebagai tuntutan atau yang diperlukan menurut
Ayat ini, terletak pada pilihan seseorang terhadap agama

yang akan dianutnya; jika seseorang mau, ia masuk
dalam Islam, atau tetap dalam agamanya. Lalu setelah

orang itu masuk ke dalam Agama Islam, jadilah ia salah

satu anggota dari suatu masyarakat Islam. Maka tidak
bolehbaginya keluar dari Islam karena hal-hal yang telah
kami sebutkan tadi.
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Demikian pula orang yang terlahir daiam keadaan

muslim setelah besar dan mencapai usia dewasa, tidak

boleh baginya keluar meninggalkan agamanya (Islam)

lalu memeluk agama lainnya. Karena ketika ia masih

dalam keadaan kecil, Allah telah memuliakannya

dengan ni'mat hidayah Islamiyah, lalu bagaimana

murigkin ia diperkenankan mengganti ni'mat Allah

itu ketika ia telah besar dan mencapai usia dewasa?

Bagaimana mungkin ia dibenarkan untuk turun dari

deiajatnya yang tinggi ke derajat yang paling rendah'

setelah Allah meninggikannya dalam derajat otang-

orang mu'min yang selalu melakukan kebaktian' \-"
i.pabila orang-orang ateis atau kafir dan pengikut

kebatinan berbuat macam-macam dalam masyarakat

Islam lalu mereka membentuk suatu kepemimpinan'

maka wajib bagi penguasa muslim mengerahkan suatu

kekuatan untuk memerangi dan memberangus mereka'

sehingga mereka k'embali pada agama yang haq atau

dihukum.
Sebagai:,contoh, apa yang telah dilakukan oleh

Khalifah Al 'Abasi al Mahdi ketika ia memerangi Al

Muqanna' yang mengklaim ketuhannan di Khurasan'

fepada pengikutnya ia gugurkan kewajiban shalat'

pturu, 
"akat, 

dan membolehkan wanita dan harta-harta

untuk mereka. Karena itulah, kemudian Al Mahdi

memberangus Al Muqanna' dan para pengikutnya serta

menyelamitkan masyarakat Islam dari kekafiran mereka

yang durjana dan prinsip-prinsip ajaran mereka yang

meruntuhkan'
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]ika orang-orang Islam tidak menjumpai pemerin-
tahan yang dengan kekuasaannya dapat memberangus
akar kekafiran dan kebatinan yang telah memasyarakat,
maka wajib bagi orang-orang Islam -karena tanggung
jawabnya- bangkit membinasakan pemimpin dan
tokoh kekafiran dan kebatinan itu. Jika mampu, bisa
dengan cara melancarkan revolusi menyeluruh yang
dapat memberangus orang-orang kafir dan murtad-
seperti yang kini tengah di Afganistan dan di sebagian
negeri-negeri Islam.

Pada perjuangan mujahidin Afganistan yang terus
menerus inilah, masyarakat Islam dapat diselamatkan
dati kezaliman, kedurjanaan, dan kebinasaan orang-
orang kafir. Juga pada jihad mereka yang tiada henti ini-
lah, terbebaskannya masyarakat Islam dari kekafiran dan
perbuatan keji orang-orang kafir. Dan saat itulah orang-
orang mu'min bersuka ria dengan pertolongan Allah.

Wahai saudara-saudara yang mulia.
Ketihq iqg!3"pudu Alluh tuluh 

"td"lu 
"ai

orang yang sangat penyabar dari setiap mara bahaya,
tidakberkeluh kesah dari hari-heri yangpenuh dendam,
juga tidak ah gulana di malam

mpit musibah. Bahkan seba dari
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menimpanya dan a besar

iman dan uhannya kian bertamba

teya Ffi lgyl ki"111gs,rl1lal m antaP'

Di bawah ini akan kamr sa;t contoh-contoh

yang luhur tentang suatu kevokalan atau kelantangan/
kerelaan manusiakegagah beranian, keteguhan, dan

dalam mempersembahkan dirinYa untuk menjadi alat

penebus.

Contoh SikaP Yang mengagumkan

Wahai Pemuda Muslim'
Berikut ini adalah contoh-contoh yang menga-

gumkan dari sikap generasi awal shahabat Rasulullah;

dalam kesabarannya terhadap bencana, keteguharurya

yang amat kukuh; dan kerelaannya menjadi penebus'

ivloga kalian mampu menempuh jalan kesabaran mereka

dariberjalan di atas kegagah beranian mereka' Sungguh

di dalamnya ada peringatan bagi orang-orang yang

selalu dzikir (ingat).

1. Bilal bin Rabah Radliyallahu Anhu'

Inilah mu''min yang luar biasa sabarnya' Ketika ia

berada dalam jalan da'wah dan berketeguhan dalam

iman. Telah dijumpainya berbagai macam siksaan'

mara bahaya, penindasan, dan keperihan yang sangat

memilukan. Tiap kali himpitan kepiluan mengenai

dirinya, saat batu besar yang disulut kobaran api yang

diletakkan di atas perutnya, dan cemeti beruntun

Ya,
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mengenai dadanya malah kian bertambah iman dan
keteguhannya. Sebagai perlawanan terhadap kekafiran
dan pelakunya, dari lubuk hatinya yang paling dalam,
ia puja puji Allah, "Ahad...... Ahad.....Ahad,,.

2. Ammar dan ibunya, Sumayyah, serta bapaknya,
Yasir Radliyallahu,Anhum.
Sungguh, inilah keluarga yang dengan sabar meng-

hadapi penderitaan yang dijumpainya dalam 
"g"*mereka. Mereka begitu teguh atas haq. Tidak ada

manusia lain yang menghadapi penderitaan yang
dialami oleh keluarga ini. Ketika suku ani Makhzum
mengetahui keislaman mereka, segera saja mereka
manghantamnya dengan serangkaian siksaan yang
pedih. Keluarga yang telah mengecap cap manisnya
hidayahAllah ini, mereka belokkan dari agamanya, dan
mereka rayu agar kembali lagi menjadi kafir.

Di Makkah terdapat sebuah batha (sungai yang
lebar yang di dalamnya terdapat dataran keritii_teritll
Di batha inilah, Ammar, bapaknya, dan ibunya, berhari_
hari disiksa didekat sengatan kobaran api. Ketika
Rasulullah saw berlalu melewatinya, didapatinya
keluarga itu sedang dibantai, dibelenggu dengan rantai
yang membelenggu tiibuhnya, dan berujar, ,,lnilah 

masa
itu..." Lalu Rasulullah menatap ke langit seraya meng_
hibur keluarga itu dengan kata-kata,', Tent er amlah kaliin
ralhai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian
adalah Surga".
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Setelah mendengar ucapan Nabi itu, tenanglah
jiwa keluarga Yasir, tenteramlah kalbu mereka. Namun
ketika Abu Jahal (moga Allah melaknati ia) datang pada
mereka, dengan kebengisan yang luar biasa yang pernah
disaksikan manusia dihantamnya keluarga yasir, di-
pupuskannya keluarga ini. Dan, gugurlah Sumayyah
menjadi wanita syahidah: dialah wanita pertama yang
syahidah dalam Islam. Sejenak kemudian diikuti oleh
suaminya, Yasir. Seperti istrinya yang syahidah lebih
dahulu, sejarah juga mencatat, Yasirlah lelaki pertama
yang syahid dalam Islam.

Kini tinggallah Ammar yang dibantai dengan
siksaan yang tiada terperikan. Ia tegar, tetap meng-
hadapinya dengan kesabaran yang luar biasa. Allahu
Akbar! Demikianlah keharusan untuk tetap teguhpada
kebenaran dan sabar atas mara bahaya.... Hanya dengan
sikap ini saja - umpamanya, cukuplah bagi keluarga yasir
untuk memperoleh kebesaran, kehormatan, kemulian,
dan keabadian di sepanjang waktu.

3. Mus'ab bin'Umair Radliyallahu Anhu.

Ia seorang yang tumbuh dalam gelimang keme-
wahan, mekar dalam keni'matan, kesenangan dan keme-
wahan hidup. Simaklah kisah keislaman dan keteguhan
Mus'ab Radliyallahu'Anhu - seperti yang dituturkan
oleh Ibnu Sa'ad dalam bukunya Kitabu Al Tabaqati Al
Kabir. Mus'ab bin'Umair adalah pemuda Makkah tulen.
Ia tampan. Kedua orang tuanya sangat mencintainya.
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Ibunya dipenuhi oleh harta yang berlimpah' Dari harta

inilah ia persolek Mus'ab dengan busana yang terbaik

dan termahal.
Mus'ab lah orang yang paling perlente di antara

penduduk Makkah; sepatunya saia khusus dari ienis

sepatu Hadramaut. Adalah Rasulullah saw berda'wah

di rumahAl Arqam binAbi Al Arqam. Lalu Mus'ab pun

ikut masuk di sana, memeluk Islam, dan memper-

cayainya pula. Keluar dari Darul Arqam, karena takut

pada ibu dan kaumnya, ia sembunyikan keislamannya'

Syahdan, ketika masalah sebenarnya tersingkap, mereka

segera menciduk dan menahan Mus'ab' Tiada henti

Mus'ab dibui dan disiksa, sampai ia bisa keluar lolos ke

negeri Habasyah pada peristiwa hijrah Rasulullah yang

pertama. Kemudian Mus'ab kembali bersama orang-

t.ut g Muslim lainnya, ketika mereka juga kembali dari

hijrahnya.

Khabbab bin Al Arat bertutur,

"Kami hijrah bersama Rasulullah saw, kami semua

mencari keridlaan Allah, dan persoalan kami, kami

taruhkan sepenuhnya pada Allah. Sebagian dari kami

ada yang telah berlalu pergi, dan tidak merasakan

sesuatu pun dari hasi'1,'hijrahnya. Seorang diantaranya

adalah Mus'ab bin 'Umair yang terbunuh pada saat

perang Uhud. Saat itu tidak ditemukan sesuatu pun
yang dapat digunakan untuk mengubur mayat Mus'ab

kecuali kain burdah (karung yang dipakai di atas

permukaan pakaian). Burdah itu, jika hendak digunakan
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untuk menutupi.bagian kepala Mus,ab, akan terlihat
kakinya menjulur keluar. Demikian pula jika hendak
menutupi bagian kakinya, akan nampak pula kepalanya.

Lalu Rasulullah bersabda kepada kami,,, demikian
penuturan Khabab, ,'Gunakan 

saja burdah itu untuk
menutupi bagian kepala, dan kakinya tutupi dengan
izkhir (tumbuhan yang berbau harum),,.

Sungguh, Rasulullah berdiri terpana di hadapan
pemuda itu: Mus'ab yang terbunuh dan hanya ditu;upi
dengan sehelai burdah. Dihadapan mayat Mus,ab yang
membujur dan di balut dengan sehelai burdah, dengai
air mata berlinang, Rasulullah saw berujar, ,,DuIu 

aku
melihatmu di Makknh. Tak seorang pun yang lebih baik
pakaiannya dibandingkan engkau, luga tak adi orang lain
yang paling bagus rambutnya ketimbang rambut ,ngfou...
Dan, kini kau, rambutmu, telah lumat oleh iehelai
burdah..." Lalu Rasulullah membacakan ayat:

;,'r4-p '4t h I V:)4 u rlt* Jq'Sigltr ',
1Yr:erflr) >l1$ $'rJ.6't p-V'&3'h e

"Diantara orang-orpng Mu'min itu ada orang-orang
yang menepati janjinyakepada Allah, diantara merelu
ada yang telah berlalu gugu4 dan diantara mereka
ada pula yang menunggu-nunggu. Sedikit pun mereka
tidak merubah janjinya". (eS.Al Ahzab: 23).
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Tidak diragukan lagi bahwa para shahabat yang

dilanda kegandrungan pada prinsip-prinsip Islam,
tampaknya ujian, dan kesabarannya atas berbagai
macam peristiwa dan musibah, mereka ketahui dari
Nabi dan panutan mereka; pemimpin para pahlawan,
guru para mujahid, Rasulullah saw. Moga Rahmat,
keberkahan, dan kesejahteraan tetap untuknya.

Kalian tahu, wahai pemuda Muslim, dengan ber-

bagai cara orang-orang musyrik Makkah melancarkan

siksaannya kepada Nabi. Beragam taktik dan metoda

mereka terapkan demi untuk menyusahkan Rasulullah.

Untuk apa? Yaitu agar Rasulullah membelokkan
da'wahnya dan menahan diri dari menyampaikan
Risalah Islam. Kendati demikian Rasulullah tetap tidak
mempedulikannya, tidak tunduk, tidak takluk. Dengan

harta, kekuasaan dan wanita, meteka rayu Rasulullah
agar meredam dirinya dari menyampaikan Da'wah
Islamiyah, namun Rasulullah tetap tidak tunduk dan

takluk.
Agar Rasulullah menghentikan da'wahnya, segala

taktik dan cara dikerahkan oleh orang-orang musyrik:
dengan berbagai macam desakan dan pemerasan yang
luar biasa hebatnya, cibiran, olok-olok, cemooh, pene-

baran kebusukan, kerusakary kebingungan, serta pemu-
hrsan "urat nadi" dan blokir ekonomi secara menyeluruh
kepada Rasulullah dan penolong-penolongnya.

Lalu bagaimana dengan Rasulullah sendiri? Lagi-
lagi Rasulullah tetap tidak tunduk dan takluk! Tidak
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puas dengan taktik sePerti itu, akhirnya orang-orang

musyrik menetapkan untuk membunuh Nabi' Dan

sekali lagi, Rasulullah tetap tidak merendah dan

tunduk!,
Demikianlah contoh tauladan yang luhur yang

diberikan oleh Rasulullah: teguh pada kebenaran, sabar

terhadap cobaan, berani menghadapi berbagai macam

jihad - sampai Beliau hijrah. Lalu Allah mengizinkan

beliau untuk jihad, sehingga datangnya pertolongan

Allah dan kemenangan.

Apabila Nabi dan para shahabat yang keluar dari )
Madrasah Kenabian tidak menemukan sangat suka- 

|

citanya jiwa dalam keimanan, manisnya kalbu dalam \ '

keislamarykebahagianyangbesardalamcobaan;niscaya I . I
mereka tidak akan sanggup bersikap sabar' Mereka tidak \ "
akan saling meneguhkan kesabaran, enggan untuk ber- f
siap-siaga dan berjihad, dan perjuangannya pun tidak /
semata-mata ditujukan karena Allah' (

Itulah manifestasi iman, saat kemanisannya telah 
I

berpadu dengan hati. Itulah perwujudan dari- keyakinan 
I

yang telah merasuk dalarn jiwa dan dada' Demikianlah 
I

gambaran Islam ketika kecefflasan dan rasio men9- /
hargainya dengan luhur. Y-\/

Setelah Allah mewajibkan jihad pada umat Islam -

demi untuk meninggikan Kalimat-Nya, sejarah pun

mencatat dengan lembaran yang abadi tentang kisah

generasi paripuma..'. Yaitu tatkala mereka menyongsong

medan jihad dan tatkala mereka peroleh syahadah dan
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kemenangan berupa surga. Sunggutu dalam perjuangan
yang ditempuhnya itu, mereka telah mendapatkan cita_
cita yang amat berharga, kebahagian yang akbar, dan
luar biasa agungnya. O
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1.

SEBAGIAN KISAH
DAN CONTOH UNTUK

PEMUDAISLAM

Abu Talhah Al Anshari adalah seorang sahabat yang

telah tua. Thtkala beliau membaca Al Qur-an Surat

At Taubah, dan ketika sampai pada ayat:

1t\:aalrl ,1r

"Berangkntlah knmu (untuk berperang) baik dalam

keadaai merasa ringrin atau merasa berat, dan ber-

jihadtah dengan harta dan dirimu di ialan Allah" ' (at-

Taubah:4L).

Abu Talhah berkata, "Allah telah memerin-

tahkan aku untuk keluar berfihad ketika ringan



2.

maupun berat, muda maupun sudah berusia, dan

Allah tidak memperkenankan uzurnyaseseorang".
Kepada putera-puteranya, Abu Talhah lalu

berkata, "siapkanlah aku untuk jihad! Siapkanlah

aku untuk jihad! Siapkanlah aku untuk jihad!"

fawab putera-puteranya, "Moga engkau mem-
peroleh rahmat Allah. Ayah, engkau sudah ber-
perang bersama Rasulullah sampai Baginda wafat,
dan kau juga sudah mengalami perang bersama

Abu Bakar dan Umar sampai keduanya pun
wafat. Biarlah kami yang berperang sebagai
penggantimu!"

"siapkanlah aku, siapkanlah aku dengan
peralatan perang", kata Abu Thlhah pula kukuh.

Akhirnya Abu Talhah pun turut berperang di
lautan, lalu ia gugur saat di perjalanan, dan tidak
ada pulau yang bisa mengubur mayat Abu Talhah

Radliyallahu Anhu.

Dikisahkan bahwa putera Abu Khaisamah Radli-
yallahu Anhu terbunuh dalam pertempuran Badar,

laluAbu Khaisamah datang kepada Rasulullah dan

mengeluh. "Engkau telah meluputkan aku dari
kancah perang Badar." Padahal, wallahi, aku sangat

ingin sekali...Sampai kuserahkan anakku untuk
turut berperang. Dan anakku pun mengalah, lalu ia
keluar berperang dengan tanpa tutup kepala, dan

ia telah memperoleh syahadah.... Kemarin aku
bermimpi melihat anakku dengan rupa yang
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bagussekali. Dalam mimpiku itu, ia tengahistirahat
di pantai dengan jamuan aneka buah-buahan
surga, dan ia berkata, "Wahai fumpuan ingatary kini
kami bersama dengan Allah. Di Surga pun, kami
ditemani oleh-Nya. Sungguh, segala hal yang
telah Allah janjikan telah kami jumpai sebagai
kebenaran", demikian ucap Khiasamah dalam
mimpi bapaknya".

"Wahai Rasulullah", tutur Abu Khiasamah
selanjutnya, "Pagi harinya aku sangat rindu sekali
ingin berdekat-dekat dengan Khaisamah di Surga,

tapi usiaku telah senja, tulang belulangku telah
rapuh, padahal aku ingin sekali berjumpa dengan
Rabb-ku. Do'akanlah aku ya Rasulullah, agar aku
dianugerahi syahadah dan berdekat-dekat dengan
Khaisamah di Surga", demikian penuturan Abu
Khaisamah.

Kemudian Abu Khaisamah pun gugur sebagai
syahid dalam kancah perang Uhud.

3. Amr bin Jamuh adalah seorang yang pincang
(kakinya invalid). Dia mempunyai empat putera
yang masih sangat muda belia yang kesemuanya
ikut berperang bersama Rasulullah. Ketika
menjelang peristiwa perang Uhud, Amr bin Jamuh
ingin juga turut berjihad bersama Nabi Salallahu
Alaihi Wa Sallam. Namun anak-anaknya mencegah,

"Sungguh, Allah telah memberikan rukhsah untuk
ayah. Jika ayah duduk, kamilah yang akan mem-
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4.

bereskannya. Sungguh Allah telah melepaskan
kewajiban jihad dari pundak engkau, ayahl"

Setelah itu, Amr mendatangi Rasulullah seraya

berkata, "Ya Rasulullah, semua anak-anak saya

melarang saya untuk pergi jihad bersamamu.
Padahal, demi Allah, saya ingin sekali syahid di
jalan Allah sehingga dapat meluruskan kepincangan
saya ini di Surga".

Jawab Rasulullah, "Engkau telah lepas dari
kewajiban jihad, Amr". Tetapi Amr berkata kepada
anak-anaknya, Mestinya kalian menyeru untuk
jihad, moga-moga saya dianugerahi syahadah oleh
Allah..." Akhirnya Amr pun keluar bersama
Rasulullah, dan ia terbunuh dalam kancah perang
Uhud sebagai syahid.

Nu'aim bin Malik berkata pada Rasulullah, "Wahai
NabiAllah, jangan kau larang kamiberjihad. Demi
Dzat yang jiwa saya berada dalam genggaman
kekuasaan-Nyu, saya pasti akan memasukinya
(syahadah)".

"Apa sebabnya?" tanya Rasulullah.
"Karena saya mencintai Allah dan Rasul-Nya,

dan saya tidak akan lari pada hari yang payah dan
letih", jawab Nu'aim.

Lalu Rasulullah berucap, "Kau benar Nu'aim,
dan suatu waktu kau dijadikan syahid".
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5, Sa'id bin Musayyab keluar ke medan salah satu
pertempuran. Lalu salah satu matanya hilang.
"Sungguh engkau tentu amat sakit, ngilu,,, seru
orang-orang pada Sa'id. Jawab Sa,id, ,,Baik terhadap
hal-hal yang berat maupun yang ringan saya selalu
memohon kepada Allah. Jika peperangan tidak
memungkinkan bagi saya, harta kekayaan saya
banyak dan saya juga menyimpan barang-barang
perhiasan!!".

Diceritakan bahwa salah satu pertempuran, ada
seorang anak dan ayah yang keduanya saling
berlomba untuk berjihad. Lalu diadakanlah undian
diantara kedudnya, dan ternyata undian jatuh
pada sang anak. Berkatalah si ayah pada anaknya,
"Dahulukanlah aku, anakku, karena aku ini
ayahmu!" Jawab anaknya, "Pilihan ini adalah Surga,
ayah! Demi Allah, jika pilihan ini bukan unruk jihad,
pasti akan kudulukan engkau, ayah!!',

Diantara kebiasaan para pahlawan yang sangat
agung, jika seorang diantara mereka gugur di medan
jihad sebagai syahid orang lainnya akan berkata,
"Sesungguhnya aku menuju Engkau, Robbi, demi
menggapai ridla-Mri.." Dalam medan pertempuran
itu, yang keduanya pun berkata, ,,Sungguh jika
hidup terus sampai aku bisa memakan kormaku,
sebenarnya pertempuran inilah kehidupan yang
panjang". Maka tanpa disertai dengan korma,

6.

7.
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sambil memanah, masuklah ia ke medan laga

pertempuran sambil menembangkan bait-bait syair

perjuangan:

bergegas menuiu Allah
buknn dengan bekal makanan atau harta

namun dengan taqwa dan amal sholeh

amal kebangkitan Yang diianjikan

sabar dalam jihad fi sabilillah

b ekal, makanan, hatta, simp anan hidup

hany alah kekay aan y ang' kan musnah

raib takberbekas

kecuali ketaqwaan, kebaikan, dan perolehan hidayah

Dan ia terus berjuang dalam medan pertem-

puran demi untuk meninggikan Kalimat Allah,

hingga ia tersungkur, terkapar sebagai syahid'

Di saat helaan nafas yang terakhir,yangketiga-
nya berkata pula, "Esok aku akan bersua dengan

para tumpuan cinta; Muhammad dan shahabat-

shahabatnya..."
Menyusul pula yang keempatnya, di saat

tarikannafasnya yang terakhir di medan jihad dan

kemuliaan, "Inilah! Inilah hari, bahagia yang akbar

itu!" Sedang yang kelima, saat berada di muka

sidang untuk dibunuh, dengan musuh-musuh ber-

keliling mengitarinya dari setiap sudut, ia berkata

dengan lantang:
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,3r;-.1'yf1;gu.i'1

"ibt'
aku takpeduli
saat aku terbunuh sebagai Muslim!
karena di sudut manaqun

kematian tetap dalam iangkauan Allah

Adapun yang ke enam, seorang yang ruhnya

telah sepenuhnya diserahkan pada Penciptanya, ia

berucap pula, "Hai kebahagian Surga, Peman-
dangan taman-taman, kebun-kebun yang menghijau

lagi asri, kutemui hembusan wewangiannya di
belakang kancah Perang Uhud".

Demikian pula yang ke tujuh, ke delapan, ke

sembilan..... Bahkan puluhan, ratusan, ribuan,
mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat

ketimbang kehidupan dunia yang fana.

Mereka layak mengharap syahadah agar mem-

peroleh bagian nikmatnya Surga di negeri keabadian

yang maha luas. Merekalah orang-orang yang

menoreh sejarah dengan darahnya, mengarahkan

tali kekangnya dengan cita-citanya yang besar.

Merekalah pembangun peradaban umat,
pengangkat derajat kemulian manusia, penebar

pengetahuan. Merekalah orang-orang yang tegak di

dunia ini dengan keluhurannya yang zhahir.
Merekalah yang melukis dunia ini dengan tanda-
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tanda peradaban dan kebudayaan' Dan, merekalah

sesungguhnya yang mewujudkan kerajaan yang

besar di dunia ini yang tidak terselimuti oleh
matahari sekalipun. Semua ini tidak akan ada tanpa

mereka merasakan manisnya jihad dan nikmat-nya

menjadi syahid. O
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WAHAI PEMUDA ISLAM!!

ahai Pemuda Islam,
Karena Iman kepada Allah, Dia satu-satunya, yang

kepada-Nya segalanya bergantung, maka akan lahirnya
beberapa hal berikut:
- Kalian akan terbebas dari ketakutan, kepanikan, dan

keluh kesah, seraya terhiasi dengan kesabaran,
kebenaran nffitantanan, dan kalian rela menjadi
penebus. V

- Akan terbebas dari jiwa yang kikig. dan rakus
terhadap dunia seraya terhiasi dengafl kemuliaan,
kemurahary dan kedermu*u.u.. !/

- Akan terbbbas dari jeratan hawa nafsu, bujuk rayu
syaitary dan nafsu ammarah, seraya akan terhiasi
dengan muraqabah kepada Allah, ikhlas kepada- l
Nya. dan senantiasa memohon pertolongan-NyuV

Lantaran itu, pancangkanlah makna Aqidah
Robbani dalam hati kalian, wahai pemuda Islam.
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Perdalamlah kecemerlangan Iman pada Allah dalam
jiwa kalian!

Kalian tahu, wahai pemuda,
Islam terletak di hadapan kalian, dan pertahapan

pengalamannya terletak pada sejauh mana kalian dapat

merasakan manisnya Islam dan nikmabrya Iman.

Tahapan-tahapan itu adalah,

Pertama, tahap cinta yang tulus kepada Allah dan

Rasul-Nya, yaitu dengan cara meluluskan hak-hak
Allah dan Rasul-Nya dalam keta'atan, kepatuhan, dan

"wala"".
Kedua, tahap persaudaraan yang" murni dalam

jama'ah mu'min, yaitu dengan cara melaksanakan'
hak-hak orang Islam dalam kecintaan, saling menolong,

sehidup sepenanggungan, dan mendahulukan kepen-

tingan-kepentingan saudaranya
Ketiga, yaitu tahap benci pada kekafiran dan men-

campakkan orang-orang yang sesat. Maksud kebencian

ini adalah melaksanakan hak-hak Islam dengan berpe-

gang teguh padanya, beramal menurut manhaj Islam,

dan mencampakkan hukum atau prinsip-prinsip yang
bertentangan dengan syariat Allah, hukum-hukum dan

prinsip-prinsip kebenarannya.

Benarlah, wahai saudara-saudara.

Ketika seorang mu'min meyakini sepen dari
hati dan perasaannyayang paling dalam,bahwa iaharus
rielaksanakan hak-hak Allah Caeia seripu-ma ilala-m

a,
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ikhlas kepada-NYa dalam ketaa

wAilu";s"fr844n la bahwa mu'min
manlSn lman dari lubuk hatin

ia harus melaksanankan hak-hak persaudaraan dalam 
I

menjawab salam, berkunjung, mengabulkan undangan' 
f

menjenguk yang sakit, memberi nasehat'-membalas I
kasih sayang, dan dalam merealisasikan kehiduPil )
yung ,"hid.rp-rup"nunggungan (takaful)' tidak. O' /
tugt tut lagi bahwa mu'min ini telah merasakan (
manisnya persaudaraan larena Allah dari perasaannya )
yur',g putir,g dalam. il "' 

i"gu 
-ketika tu%tuttg mu'min menemukan

teaaUiran jiwanya bahwa ia harus melaksanakan hak-

hak Islamnya yang agung dengan cara memuliakannya'

Beramal dengan sistem dan hukum-hukumnya'

Membenci buatan manusia yang berbeda denganAjaran

Isiam, maka tidak diragukan lagi bahwa mu'min ini te^lah,

merasakan rnanisnya Islam di kedalaman hatinya' V
Wahai pemuda, simaklah tamsil-tamsil yang realistis

yang akun k4mi suguhkan pada kalian' agar kalian tahu

irutJkttyu dalam merasakan manisnya iman menurut

*uk ,urrya yang paling'l'uhur' Dan agar kalian juga tahu

secara benar bagaimana orang mu'min menemukan

manisnya iman.

yii! paling dalam -2_' G;tkt* pula tatkala-mu'min mengetahui bahwa

Bila ada seseorang yang dibebani suatu pekerjaan'

lalu orang itu memperbaiki dan menyemPunakan
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pekerjaannya. Kemudian ada orang lain melihatnya
seraya mengikuti cara kerja yang dilakukan oleh
orang itu; mengikuti jejaknya, mengambil manfaat
ilmunya, serta memuji kreatifitas yang dilaku-
kannya dalam memperbaiki dan menyempurnakan
peker-jaan. Maka tidak diragukan lagi bahwa ia
telah menemukan asyiknya pekerjaan dan manisnya
keikhlasan. Walau kelelaharu keletihan dan kesulitan
menimpanya, ia tetap terus berjuang dan bekerja.

Jika orang dibebankan menurut kepemimpinannya
sebagai penanggungjawab umum, lalu orang itu
melaksanakan tugasnya secara prima, menyem-
purnakan sistem kepemimpinannya, dengan .

penyempurnaan terbaik dan dalam mengembang-
kan tugasnya ia tunaikan dengan sangat ikhlas.
Kemudian datanglah atasannya seraya memberikan
acungan jempol atas pekerjaannya itu, bahkan
memuji pribadinya dan mempromosikan kenaikan
jabatirn dan kedudukan untuknya. Tidak diragukan
lagi bahwa, dari jiwanya yang paling dalam, orang
itu telah menemukan nikmatnya melaksanakan
tanggung jawab dan berbuat ikhlas, walau ia
rasakan'lelah, sakit, dan penat yang luar biasa.

Kalau seorang peririmpin dibebankan suatu tugas
menurut kepemimpinannya untuk membebankan
suatu kamp pertahanan atau suatu negeri,lalu pe-
mimpin itu melaksanakan tugasnya dengan mem-
persiapkan segala perlengkapan dan taktik, tehnik
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serta strateginya secara matang dan paripurna. Dan
ternyata Allah berkenan membebaskan sebuah kubu
pertahanan atau suatu negeri melalui perjuangan
pemimpin itu, maka tidak diragukan lagi bahwa
pemimpin itu telah mereguk manisnya iman dan
menemukan nikmatnya keberhasilan walaupun ia
mengalami kesulitary keletihan, dan kepenatan yang
luar biasa.

Wahai saudara-saudaraku seiman dalam Islam.

Contoh-contoh senada ini banyak nian adanya, sulit
untuk dibatasi dan diselidiki secara mendalam. Bahkan
manusia manapun akan tahu dari dalam jiwanya; ketika
mereka melaksanakan tugas apa saja dalam kehidupan
seharihari, lalu mereka memperbaiki dan menyem-
purnakan tugas itu, niscaya mereka akan sampai pada
suatu hasil.

Wahai saudara pemuda, semua tamsil ini adalah
sebagian kecil saja dari tamsil-tamsil yang melibatkan
semua jenis manusia; entah ia mu'min atau penentang
(kafir), entah ia orang yang ikhlas atau orang yang
bekerja derni untuk pamrih yang salah, entah ia yang
bekerja tanpa pretensi atau orang yang bekerja demi
untuk kepentingan tendensius. Semua manusia ikut
terlibat di dalamnya.

Kalau demikian, bagaimana jika ulah manusia itu
dalam amal yang Allah ridhoi? Bagaimana andai ia tun-
dukkan niatnya hanya kepada Allah Robbil 'Alamin?
Bagaimana bila dalam setiap perilakunya diikhlaskan
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semata-mata karena Allah? Bagaimana umpama
amalnya itu dilaksanakan semata-mata dalam rangka
menunaikan hak-hak Allah dalam peribadatan, ketaatan,

dan wala? Bagaimana iika seluruh pergerakannya di-
arahkan untuk melakb'anakan hak-hak Allah dalam
peribadatary ketaatan, dan wala? Bagaimana jika seluruh
pergerakannya diarahkan untuk melaksanakan hak-
hak saudaranya yang muslim? Bagaimana pula andai
amalnya itu adalah membenci kekafiran dan hukum-
hukumnya serta mencampakkan ahli kesesatan,
penyimpangary dan kekafiran?

wahai pemuda. Sungguh pendahulu-pendahulu kalian
yang pemberani dan terpuji itu tidaklah akan mampu
mengadakan pembebasan sebelum mereka merasakan
majylnya l13n Sari perasaannya yafrlilinf?iiifr .

Mereka tidakakan an
sebelum mereka dapat menyentuh lezatnya Islam dari
kedalaman jiwa mereka. Mereka pun tidak akan mampu
menegakkan kekuasaan Islam di dunia ini sebelum
mereka merasakan manisnya jihad demi untuk mening-
gikan Kalimat Allah di kedalaman relung hati mereka.

Menurut hemat kami, karena faktor inilah para
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shahabat itu sukses dengan gemilang. Setelah merasakan
manisnya Iman, lezatnya Islam, dan ni,matnya jihad,
mereka semua kaluar bertebaran di seluruh penjuru
dunia.

Sepanjang pagi petang, siang malam mereka tetap
berniaga, penat dan senang mereka terus berjuanj.
Sehingga mereka dapat melakukan penyebaranagu*
Islam ini, mewujudkan kemenangan untuk Agama ini;
berdirinya negara dan kekuasaan untuk kaum muslimin,
tegaknya pemerintahan dan kepemimpinan untuk
mereka. Dengan kekuasaannya, kaum muslimin dapat
menundukkan dua imperium adi daya pada saat itu,
Persia dan Romawi. Lalu melebarkan sayap ke negeri
Kaspia, Armenia, Rusia Utara, Syria, Mesir, Barka, Tri_
poli, dan negara-negara Afrika lainnya. Dan ingat, hanya
dengan waktu tiga puluh lima tahun *"r"ku dapat
merampungkan itu semua. Demikian pula masa kera_
jaan Bani Umayyah, kerajaan kaum Muslimin sampai
memasuki wilayah Sind dan sebagian besar Injia,
Turkistary bahkan sampai memasuki perbatasan Cina.
Lalu menerobos ke negara Andalus di Eropa Barat.

Ketika dunia Islam dengan kemakmurannya
mampu menaklukan dunia, sampai-sampai salah satu
khalifahnya, Harun ,A'1 iiasyid, berkata kepada awan
yang tak kunjung menurunkan hujannya, ,,Hujanlah

sesukamrl toh rinainya akan kami tanggung semua,,
Moga Allah cucurkan rahmat kepada penyair Islam

Muhammad Iqbal, karena dia berseru:
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"Gema seruan kita terdengar melintasi gereja-gereia

diBritania
sebelum slqpadron membebasknn negeri-negeri

mengaP a kau luPakan Afrikn

tidai kau lup akan hnmp ar an s ahar any a

bumi itu mendayung laksana piiar bola api

bentengkan dada kita seb agai pedang

*rngipo kita gentar saat kelaliman menggila

kes ew enangan meraj a lela

Iaksana kilitan kelew ang y ang hany a menerp a bunga-

bunga

terkubur rumPut liar

ingopo sirnia nYali kita

p ada p enguasa y ang bengis hendak memerangi kitaT !

Wahai Pemuda,

diteiakkan, diwujudkan, dan dibangun oleh generasi

pertama shahabat Rasulullah dan orang-orang yang

tetup m"ngikuti ieiak langkahnya secara baik'

Jika kalian telah merasakan manisnya iman dari

perasaan Yang_Pg iliiT-ati, dpJebh
saudaraan karena

mengec"P "ikm*rffiatnntn-dit"b
daiTauffiylllih, khl'an lugalah yang akan kkan

@rianvang*"ifffffr:;';
tiang pancang peradaban di dunia sePe 

, -:
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Wahai pemuda!
merekn lelaki
kamu juga lelaki!
mereka pahlautan
jadilah kalian pahlaraanan seperti mereka!
mereka begitu tinggi peringkat keimanannya
perbuatlah, j elanglah peringkat ini
dengan cara hidup merekn
mereka telah mereguk manisnya persaudaraan karena
Allah
berjalanlah di atas kehidupan mereka!
mereka telah menambatkan dan memberikan wala,
kepada Allah,
Rasul-Nya dan Islam
maka tumpah ruahkanlah wala kalian kepada Allah,
Rasul-Nya dan Islam...

]ika kaliin telah berada dalam peringkat keimanan,
persaudaraan dan wala ini, ketahuilah, wahai pemuda,
dengan izinAllatu kalianlah tentaraAllah nan gemilang.
Melalui keperkasaan kalianlah, rejim thogut dan orang-
orang zhalim'hkan porak poranda. para musuh dan
penentang Islam akan kembali pada sarangnya dengan
penuh kehinaan dan penyesalan. Dan, saat itulah
mu'minin bersuka cita dengan pertolongan Allah.
Allah-lah Yang Maha Penolong kepada orang yang
dikehendaki-Nya. Dia-lah Yang Maha Mulia dan Maha
Penyayang.

113



Wahai pemuda,
Kini kalianlah tumpuan harapan terbitnya Islam

dalam membangun kembali Daulah Islamiyah'

keagungannya, dan kesatuannYa'

Kalianlah harapan kaum Muslimin dalam me-

ngembalikan sistem kekhalifahan yang disinari petunjuk

dimuka bumi ini dan mengulang kejayaan umat Islarn

yang telah punah berlalu di dunia'

Di setiap tempat, kalianlah orang yang banyak di-

harapkan ketaikannya, karena kalianlah sang pembebas'

tentira penebus, da'i sebenarnya, sang pengibar panji

dan pengusung obor hidayah dalam setiap gerak dan

laku apapun.
Sodorkanlah

keistiqomahan ka
untuk mereka suri tauladan dalam

uh

Is-larn"

ruh udaraan Islam dan aplikasi hak-hak per-

saudaraan itu. suri tau

$arfah, dan wala kePada Allah

dan kemuliaan
n

;mffila suri tauladan dalam keteguhanpada yang

hak dan sepak terjang kalian di medan da'wah' Sungguh

tak ada suri tauladdn yang lebih besar pengaruhnya -

kepada individu dan masyarakat dari kemuliaan akhlak'

Wahai pemuda da'wah,

Islam melaju menuju dengan penuh kebesaran

dan --sangat mencengangkan-- demikian kata sejarah'
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Penyebarannya sampai ke bagian barat India' Ceylan'

k"p,rlu.run Laccadivls, dan Maldives di lautan India'

Sarmpai pula ke Tibet, Tepi Laut Cina' Filipina'

Indonesia, Malaysia, dan negera-negera Afrika Tengah

seperti Senegal, Nigeria, Somalia, Thnzinia' Madagascar'

Zanzibar, dan banyak negeri lainnya'

Wahai Pemuda Islam,

Sampainya Islam ke semua bangsa ini dengan suri

tauladan yang baik: suri tauiadan Para pedagang dalam

hubungan dagang mereka, contoh para da'i dalam

g"rukui dur, r"luk t"rjang mereka dan contoh tauladan

Irur,g-orur,g Islam dalam ketulusan persaudaraan serta

kemJhaan umUt mereka' Diikuti pula dengan ucaPan

yang baik dan nasehat yang biiak bestari' Akhirnya

L".b"ordor,g-bondong gelombang manusia masuk ke

dalam egama Allah, terbit dari ketinggian hasrat'

kerelaan dan kesungguhan, mereka imani agama.yang

baru ini, Yakni Islam'

]ika 
"para 

pedagang itu tidak mengutamakan

kebaikan hubungan dagangnya , Para da'i tidak meng-

utamakan kebenaran gerakan da'wahnya dan kaum

muslimin tidak mengutamakan kemuliaan kasih sayang

dan persaudaraannya, niscaya berjuta-juta manusia

tidak akan memeluk Islam dan tidak akanmasuk dalam

naungan keadilan dan kasih sayang Islam

Wahai Pemuda Islam,

Betapa banyak kelancaran Da'wah Islamiyah di

zaman modern ini, kalian temukan tentaranya' da'inya
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dan tiap orang memiliki hubungan rapat dengannya,
masih dalam usia muda belia, yang mu,min, ya^g saling
bersaudara dan da,i yang saling berpegang tegutL.
Mereka jelmakan prinsip-prinsip kebenaran Islam dalam
peribadatan mereka, mereka mewujudkan fikroh Islam
dalam pribadi-pribadi mereka, dan mereka terjemahkan
keutamaan Islam dalam gerak dan diamnya.

Keiika harokah Islamiyah zaman modern ini
berangkat dari contoh para shahabat dengan mengikuti
akhlak dan perbuatan mereka, mengutamakan persau_
daraan dan ketaqwaan para da,i dan mengikutiribuan
pemuda yang mengajak manusia dengan perilakunya
sebelum dengan ucapannya, maka ,uui it,rluh harokah
Islamiyah di medan da,wah akan dapat mengetam
hasilnya. Beribu-ribu manusia akan mengimani Allah
sebagai Tuhan, Islam sebagai Agama, Al eur_an
sebagai imam dan Muhammad sebagai Nabi dan Rhsul.
Bahkan dari segi penyebaran dan tegaknya Islam di
muka bumi ini, harokah Islamiyah dapat pula menuai
hasilnya dengan ,,buahnya yang paling ranum,, dan
"makanann ya y ang paling nikmat,,.

Wahai pemuda,
Apabila kalian paham akan hakekat ini _ yakni

tentang rahasia keberhasilon, kemenangan dan
kepemimpinan, lalu kalian amalkan secara prima dan
diresapi secara mendalam di dalam jiwa, tindakan, dan
sepak terjang kalian; Maka ketahuilah, wahai pemuda:
dengan izin Allah, sungguh kalianlah orang yang

1L6



memperoleh kemenangan' Dan sesungguhnya tentara

efi"i itu; bagi merekalah kemenangan!

(tro:

"Katakanlah, "Bekerialah kamu' maka Allah' Rasul-

Nyo, an" Mu'minin' aknn menyaksikan pekeriaAnmu
' 
it|,', aon knmu akan dilcemb alikan lcep ada 6llaD Yang

Mengetahui atcnn iang -ghaib 
dan ya,ng ny'ata' lalu '

diberitahukan teeiadi ko*u opo yang telah kamu

kerjakan" ' (QS' At Taubah- 105)'

Danakhirdoakita,segalapuja'pujihanyauntuk
Allah Pemelihara semesta alam' O
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